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A CONFER~NCIA DOS RELi
GIOSOS DO BRASIL, por deter
minação estatutária, tem por fi
nalidade "promover e animar 'a 
vida religiosa 'no Brasil e coor
denar as atividades que visem 
este objetivo". 

A CRB, fundada a 11 de feve
reiro de 1954, em sua caminha-o 
da de quase 25 anos de existên
cia, sistematicamente se organi
zou em função de seus objeti
vos, realizando uma série de pro
jetos de cunho nacional e ou
tros mais numerosos de nivel re
gional; com a finalidade de atin
gir todos oSí membros, em nú
mero de 50.000 religiOSOS, sendo 
39.000 religiosas, irmãs e 11.000 
religiosos, padres e irmãos. Para 
levar a efeito suas programações 
de Reflexão, Formação e Comu
nicação, a CRB conta com a or
ganização nacional, com sede 
no Rio de Janeiro, e mais 15 
Secções Regionais, a ela filia
das, cada qual com sua respec
tiva Diretoria e Executivo. 

A CRB em seu SER e AGIR a 
. serviço dos religiosos é um or
ganismo de presença, serviço e 
apoio, dentro da Igreja do Bra
sil, coordenando atividades in
tercongregacionais, que a isto 

levam, oferecendo subsldios de 
crescimento e renovação aos re-
ligiosos. . 

05 critérios para as atividades 
e 05 serviços da CRB seguem a 
linha de seu próprio ser. Seu 
trabalho é "subsidiário e com
plementar, numa atitude de dis
ponibilidade e não de substitui
ção do trabalho próprio das con
gregações". Neste sentido a CRB 
tem procurado evitar duplicar os 
esforços das Congregações. Den
tro dos seus fins especificas, 
promove o que isoladamente, 
nem mesmo as mais fortes, es
tariam em condições de prorrio
ver por si mesmas. Sua, razão 
de existir se faz necessária ao 
d'inamismo apostólico da Igreja, 
principalmente em nosso pais 
onde a maioria dos ReligiOSOS 
estão empenhados na missão da 
Pastoral Direta, onde se reCO
nhece que a coordenação pas
toral é atribuição dos Bispos. 

De modo linear e periodica
mente a vitalidade e a ação da 
CRB são veiculadas em CON
VERG~NCIA, pela qual são atin
gidos os .religiosos disseminados 
em todo o território nacional; 
nos grandes centros e' nas re
giões distantes, onde 05 vislum
bres da CiVilização não atingi
ram toda sua amplitude, mas é 
ali que constatamos a presença 
de um religioso ou uma comu- · 
nidade religiosa: nas zonas ru
rais do sertão nordestino, nas 
florestas da Amazônia, nos bair
ros das C'idades e nas periferias 
das Metrópoles. 

513 



CONV'ERG~NCIA é considera-o 
da como um 'instrumento de in
formação e formação de impres
cindrvel valor nos projetos da 
CRB. CONVERGIÕNCIA vive há 
11 anos 1967/1978. Neste pe
ríodo não apenas sobreviveu, 
mas observa-se sua crescente 
afirmação" graças ao apo'io dos 
assinantes, à acolhida dos assí
duos leitores, à contribuição da 
Equipe de Reflexão Teológica da 
CRB , e outros incontáveis cola
boradores selecionados. Prova 
de que CONVERG!õNCIA não 
veio à lume por inc'idente. Nas
ceu intencionalmente. Surgiu pa
ra ser a Revista dos Religiosos 
do Brasil. 

Os temas neste número 

Dentro desta finalidade apre
sentamos os 'artigos elencados 
nesta edição. O INFORME CRB 

' traz uma declaração XIX Reu
rrião de Superiores Gerais sobre 
"O Compromisso dos Religiosos 
para a Promoção Humana"; uma 
notícia sobre os encontros men
sais dos religiosos brasileiros 
que moram em Roma e um ape
Io dos Bispos do Regional Nor
deste 111 pedindo religiosos para 
as Dioceses. 

Pe. Egídio Viganó, SOB, Su
perior Geral dos Salesianos, 
apresenta o comentário sobre 
linhas teOlógicas que orientam 
o documento: "As Relações en
tre os Bispos e os Religiosos na 
Igreja". A rntegra deste docu
mento já está à disposição nas 
livrârias espeCializadas. 
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Pe. Henri de RiedmaHen, OP, 
, Secretário Geral do Conselho 
Pontifício COR UNUM, aborda 
uma reflexao para os religiosos 
da área da saúde sob o título: 
"Cuidados de saúde, uma preo
cupação evangélica". Este texto 
merece a leitura de todo o reli
gioso, pois a todos nós convém 
viver a virtude da misericórdia. 

Ir_ Aleixo' Maria Autran, FMS, 
faz em seu texto ótima reflexão 
em torno da Mar.ia, como mãe 
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de Deus e mulher do povo, den-
tro do contexto da América La
tina e a importância que deveria 
receber na 111 Conferência de 
Puebla. 

"Os Religiosos e a Promoção 
Vocacional" é o artigo do Pe. 
José Fernandes de Oliveira, SCJ, 
conhecido, nos me'ios eclesiais, 
por Pe. Zezinho, aborda alguns 
princrpios para um sadio apos
tolado neste campo. Ass,inala a 
importância da promoção voca
cional hoje. 

Riolando Azzi apresenta a his
tória de mais uma Congregação 
Religiosa vinda ao Brasil em fins 
do século passado. Trata-se des
ta vez das Filhas de Maria Au
xiliadora. 

Finalmente agradecemos, em 
nome de nossos colaboradores, 
toda a atenção p'restad a a este's 
textos. Também Você pode, co
laborar conosco, enviando-nos 
suas sugestões e apreciações 
para lhe servir mais e melhor. 

Pe. Celso Sehn, MSF 



INFORME 
CONFER!::NCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL 

XIX REUNIÃO DE SUPERIORES GERAIS ' . 

Aproximadamente 70 Superiores Ge
rais de Congregações Masculinas, ao 
término da reunião ocorrida de 24 a 
27 da maio em Roma, sobre O com
promisso dos Religiosos para a Pro
moção Humana, chegaram à conclusão 
que o crescimento espiritual é insepa
rável do crescimento humano. O texto 

- completo da declaração, no qual ex
plessaram formal e publicamente suas 
conclusões à imprensa é o seguinte: 

"Em nossa qualidade de Superiores 
Gerais vemos o desenvolvimento inte· 
gral dos povos como um compromisso 
muito importante de nossa missão re
ligiosa no mundo. Ademais, estamos 
convencidos de que o crescimento es
piritual é inseparável do crescimento 
humano em suas dimensões socio-eco· 
nõmicas, politicas e culturais. Susten
tamos energicamente ' as aspirações le
gitimas dos povos a bastar-se a si mes
mos e decidir sua própria sorte, ainda 
que reconhecendo seu desejo de cres
cer em solidariedade com os parses 
mais desenvolvidos do mundo. 

"Os pobres do mundo gozam de uma 
prioridade evangélica: Com renovada 
energia queremos expressar nosso 
empenho de realizar suas esperanças. 

Isto implicará para nós em novas tare
fas apostólicas, adaptadas às neces
sidades e circunstâncias do tempo e 
lugar, assim como um esforço mais 
afinado para sensibilizar os nossos ir
mãos ricos em suas responsabilidades 
para as quais a vida é Uma luta per
manente. Isto exigirá das comunidades 
religiosas uma maior flexibilidade para 
fazer frente às necessidades novas e 
também para avaliar novamente nos
sas obras apostólicas tradicionais, a 
fim de que respondam mais eficaz
mente às necessidades de hoje. 

"Finalmente, estamos convencidos 
de que a vida evangélica nos chama, 
como membros de institutos religiosos, 
a cumprir uma função profética e cri
tica. Não alimentamos a intenção . de 
considerar-nos uma seleção, nem de 
dar à nossa função um ar triunfalista. 
O esprrlto do Evangelho autenticamente 
viviçfo, terá, inevits'lermente, um tom 
profético. Frente às forças destruidoras 
do homem, queremos proclamar a dig
nidade inerente e o valor da pessoa 
humana. Frente à sociedade de con
sumo que escraviza, queremos esfor
çar-nos, pela simplicidade de nossa 
vida, em esclarecer a verdadeira liber
dade dos filhos de Deus que deve en-
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conlrar-se nos valores espirituais e 
humanos. Ali onde' tantos Irmãos nossos 
sofrem uma injustiça e Uma opressão 
evidentes, não podemos calar-nos. Bus
caremos uma resposta que seja fiel 
aos principias do Evangelho e inspirada 
pela caridade cristã. E, acima de tudo, 
reconhecemos que o testemunho pes
soal e coletivo de nossa vida é essen
cial para a adoção de uma atitude 
profética. 

,"Solidários com a Sagrada Congre
gação dos Religiosos e dos Institutos 
Seculares que, neste ano, escolheram 
também por tema de sua Assembléia 
Plenária o compromisso para a promo
ção humana, e ao finalizar estas fru
tuosas jornadas 'sobre este 'problema, 
estamos decididos a levar com maior 
eficácia esta mensagem a nossos · Ir
mãos religiOSOS espalhados pelo mun
do", 

"FILIAL" DA CRB EM ROMA 

A Ir. Ursula Paproskl, MJC, Secre
tária da Seção de Estatrstica da Se
cretaria de Estado do Vaticano, informou 
em carta à CRB, que em Roma resi
dem cerca de 70 religiosos (as) bra
sileiros com a função de Conselheiros 
Gerais de suas Congregações. Entre 
estes 4 são Madres Gerais e 2 Supe
riores Gerais. Outros religiosos brasi
leiros trabalham como secretários da 
flngua portuguesa nas cúrias genera· 
Ircias. Em média de 100 religiosos pas
sam 1 ou 2 anos em Roma para fins 
de estudo e de trabalho. Por exemplo: 
as Irmãos Calvarianas têm 11 irmãs 
brasileiras enfermeiras numa Clfnica 
mantida pela Congregação. 

Os Conselheiros Gerais brasileiros se 
reúnem mensalmente para um encon· 
tro de estudos. Sempre é abordado um 
tema de interesse do Conselho, tendo 
em mira a realidade brasileira. No ano 
passado, aprofundaram os 3 temas 
apresentados na XI Assembléia Geral 
Ordinária da CRB: A Realidade Brasi· 

lelra, A Realldllde da Igreja Neste Pais! 
Nação e O. Religiosos na Realidade 
Nacional e Eclealal do Brasil. Neste 
ano, o grupo brasileiro, em seus cos
tumeiros encontros estudou o tema do 
Documento de Consulta do Episcopado 
Latino-americano em preparação a IJJ 
Conferência de Puebla. 

BISPOS DO REGIONAL NORDESTE m 
PEDEM RELIGIOSOS 

O Presidente da CRB Regional de 
Salvador, Pe. Dlonrsio Schiuchetti, SJ, 
atendendo a solicitação expressa da 
CRB/Nacional sobre o interesse de 
cada Bispo em ter religiosos em sua 
diocese (Circo n9 0074/77, de 16 de 
novembro de 1977, às Regionais da 
CRB), expediu Imediatamente Circular 
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a todos os Bispos do Regional Nor
deste UI, abrangendo os Estados da 
Bahia e Sergipe sobre o assunto. Em 

, resposta à sondagem da CRB Regional 
de Salvador, por parte dos senhores 
Bispos, houve uma reação em cadeia 
solicitando a presença de mais re,ligio
sos das Congregações do Sul em suaa 



respectivas . dioceses, que assumam 
missionarlamente estas áreas ditrceis. 

Diante da gritante' carência de re
cursos humanos, nesta área da Igreja 
no Brasil, achamos por bem, apresen
tar, na Integra, os pedidos concretos 
de cada Bispo desta Região, para aten
der às necessidades pastorais. 

Dom Valfredo Tepe, OFM 
da Diocese de Dhéus 

Gostaria de receber mais comuni
dades religiosas de 3 a 4 irmãs. Elas 
se ocup~riam como auxiliares de paró
quia, em cIdades aem padre ou mal 
servidas, pela extensão das paróquias 
(como Belmonte. Itapabi. Potiraguá. Flo
resta Azul. Camamu e !tacoré). O Sis
tema ideal seria que uma ou duas das 
I .. mas se ocupassem com trabalho re
munerado no setor educacional ou 
hospitalar. A paróquia e a diocese en
trarão com uma cota que garante · 
subsistência. Quanto à preparação esta
mos dispostos a prestar ajuda. 

Frei Ronaldo Zwinkels, OFM 
da Diocese de Caravelas, 
paróquia de Medeiros Neto: 

Na área da pastoral necessitamos 
pessoas para a formação de lideres de 
comunidades, coordenação e orienta
ção dos grupos de reflexão existentes, 
dirigir os grupos de jovens, assumir a 
coordenação de catequese no centro 
e nos bairros, preparação de batismo, 
matrimônio, cultos dominicais, pastoral 
dos doentes. 

Na área de lervlço loclal: clubes de 
mães, ou cursos de desenvolvimento 
doméstico, orientação dos trabalhos nos 
mini postos de saúde, atividades no 
campo de saúde preventiva. 

Solicitamos uma comunidade de reli, 
giosas com as seguintes qualificações: 

, ' 

enfermagem, professorado (19 e 29 
graus) pastoral EI assistência social. 

, , 

Propostas concretas para a manu:" 
tenção desta Comunidade: uma casa 
de residência estará à disposição das 
irmãs que assumirão atividades de 
pastoral. Serão pagas pela Paróquia 
(com INPS). As , demais serão pagas 
dentro dos compromissos que assumi
rão nas suas respectivas áreas de tra
balho. 

Dom Jairo R. da Silva 
de Senhor do Bonfim 

Uma paróquia sem Vigário. Esta pa
róquia pode comportar dois religiosos. 
É intenção minha colocar Irmãs na sede 
de cada paróquia. O tipo de trabalho 
seria este: evangelização, catequese, 
formação de líderes. Meu problema 
maior seria o financeiro. A diocese não 
dispõe ainda de certos recursos para 
essa finalidade. O que eu desejava com 
certa urgência era um padre ou dois . 

Dom Filipe Tiago Broers, OFM 
da Diocese de Caravelas 

Proposta para o estabelecimento de 
uma comunidade de religiosas na pa
róquia de Medeiros Neto. De minha 
parte, merece, todo apoio e aplauso. 
Trata-se 'de uma necessidade real e 
espero que possa merecer da parte da 
CRB uma consideração que leve à acei
tação. 

Dom Silvério Albuquerque 
da Diocese de Feira de Santana 

É de nossQ grande interesse podeI 
contar com mais comunidades religio-

517 

• 



sas na Diocese, mormente porque o 
número já existente é mini mo. Assim 
é de maior urgência que a comuni
dade de três Irmês pudesse assumir o 
Centro de Treinamento de Lideres, isto . 
é, a admlnistraçao, localizada a 9 km 
de distáncla de Feira de Santana. Um 
auxilio espiritual e social poderia ser 
outra parte do trabalho da Comunida· 
de, uma vez que ainda não há nenhu· 
ma assistência nesses sentidos, nessa 
região bastante habitada. Uma outra 
Comunidade para a paróquia de Pedrão, 
sem padre residente, esta cidade dista 
da Fei ra, 50 km. A Diocese se respon
sabiliza pela casa e manutenção das 
Irmãs. 

Dom Edvaldo G. Amaral 
da Arquidiocese de Aracaju 

A pergunta se gostaria de receber 
mais alguma Congregação Religiosa, a 
resposta é superlativamente POSITIVA. 
Claro que precis,amos, e muito, da aju
da de mais congregações religiosas. E 

·vou distinguir 4 projetos. 

1. Precisamos de uma congregaçáo 
masculina para uma comunidade, com
posta talvez de dois sacerdotes e um 
irmão leigo, ou algo parecido, para 
assumir as paróquias da vasta regUlo 
do Vale da COllngulba, desde junho 
de 1977 sem Vigário residente. O último 
deixou-nos improvisadamente, Indo para 
uma diocese da Bahia. São três paró
quias em 4 municlpios: Santo Amaro. 
Maroim, Carmópolis e Gen. Maynard. 
População estimada em mais de 25.000 
habitantes numa área de 385 quilôme
tros quadrados. Já batemos a muitas 
portas na Bahia e em São Paulo e até 
agora nada conseguimos. Nem mesmo 
promessas concretas para um futuro 
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mais ou menos distante. Na Arquidio
cese temos só três Institutos religiosos 
masculinos: Franciscanos (duas comu
nidades), Capuchinhos e Salesianos, 
com uma cada. Outra Ordem ou Con
gregação viria enriquecer-nos na varie
dade de seus carismas. 

2. Para uma Congregação feminina, 
tenho tria propostas concretas de ca
ráter diverso e nlvel de atividade dife
rente. 

A. Itaporanga d'Ajuda. O Vigário, 
franciscano, gozando de pouca saúde, 
reside na cidade vizInha, São Cristó
vão. Dá assistência algumas vezes 
por semana. Mas não pode residir lá, 
nem exercer maior atividade. Temos 
uma casa para as Irmãs, que necessita 
de pequena reforma a ser conclulda em 
poucas semanas. Há dois anos estava 
aguardando uma Congregação que ain
da não nos deu nem esperança con
creta. O municlpio terá uns 18.000 
habitantes em 695 quilômetros quadra
dos, sendo dos maIs extensos da Ar
quidiocese, com uma densidade de 
25,89 habitantes por quilômetro qua
drado. Dista de Aracaju uns 40 minu
tos de carro em estrada inteiramente 
asfaltada pela BR-101. Já estava pen
sada a manutenção das Irmãs para uma 
equipe possivelmente de três, sendo 
uma professora, outra para o setor d .. 
saúde e a terceira para cuidar da 
Igreja. 

B. Areia Branca. ~ um municlpio 
sem padre. Nunca teve Vigário resI
dente. A cidade é bem pequena. O 
municlpio tem cerca de 5.000 habitan
tes e uma extenslio de 132 quilO metros 
quadrados, com uma densidade de 
37,38 habitantes por quilOmEliros qua
drados. Dista da Capital uns 45 minu-



toe em estràdas Inteiramente asfaltadas, 
a BR-10l e a BR-235. Está anexo a 
uma paróquia, cujo sacerdote lá se en
contra há mais de 30 anos e não tem 
condições de grande dinamismo. Vai 
raramente 11 Areia Branca, Só para cele
brar missas de finados encomendadas. 
Não tem assistência religiosa nem 
mensal. Possui uma casa anexa 11 
Igreja, da Diocese, a ser conclufda. 
Dentro de 30 dias estaria pronta para 
receber as religiosas. As atuais autori
dades do lugar estão bem dispostas .e 
pedem com Insistência uma equipe que 
dinamize a pastoral, prontas a ajudá
t8S. Nós provldenclarlamos a manulen
ção das Irmã., com a ajuda do Munl
clpio. 

C. N. Sra. Aparecida. Il; o mal. a.cri
llcado dos três. O mais distante. Dista 
talvez mais de 1 hora e meia de carro 
da capital, sendo 50 minutos de asfallo 
e o restante em estrada carroçável. É 

sede nova de municlpio" Antes, era 
povoado, com o nome de Maniçoba e a 
sede era Cruz das Graças. Em 76, 
transferiu-se a sede do municlpio e o 
povoado de Maniçoba passou a ser 
cidade com o nome de N. Sra. Apare
cida. O povo é dinâmico e trabalhador. 
Em breve terá estrada asfaltada. Tem 
8.000 habitantes em 283 quilômetros 
quadrados, densidade 28,26 habitantes! 
quilômetro quadrado. Pertence à pa· 
róquia de Rlbelrópolls que compreende 
três munlclplos e dispõe de um sacer
dote moço e dinâmico e uma ótima 
equipe de religiosas dorotéla9 na sede. 
O que se quer agora é outra equipe de 
rellgios8s em N. Sr8. Aparecida. 

São essas as informações que posso 
dar no momento mas se o senhor esco .. 
Iher um desses quatro projetos e pre-

clsar de maiores e mais especificas · 
informações sobre um deles, terei o 
maior prazer e solicitude para otere
cã-Ias. 

Fico aqui rezando para que o Se
nhor dos corações mova o ânimo dos 
Dirigentes da nossa CRB-Naclonal a 
fim de que alguma congregação venha 
socorrer-nos no aperto em que esta
mos com a urgência que precisamos. 

Dom José Comelis 
da Diocese de A1agoinhas 

Desejo comunicar-lhe as mais urgen
tes necessidades da Diocese: 

1. Uma Fraternidade de 3 religiosas, 
para a cidade de Rio Real, para o ser
viço de pastoral catequética e o serviço 
dE> saúde, no hospital da cidade e a 
formação de parteiras leigas na região. 
Sustento: Casa com grande quintal. Or
denado de enfermeira. Ajuda de custo 
a combinar para cada religiosa no ser
viço de catequese. Ajuda ocasional da 
comunidade local. 

2. Uma fraternidade de 3 religiosas 
para o serviço pastoral paroquial num 
bairro (600 casas já existentes) de Ala
goinhas. Sustento: Para o serviço paro
quial: Cr$ 600,00 mensais para cada 
religiosa em serviço paroquial. Orde
nado_ para as enfermeiras. Moradia: 
problema a ser debatido. 

3. Uma equipe de 2 sacerdotes ou 
religiosos não sacerdotes para atuar, 
a nível diocesano, conforme carismas 
próprIos; seja nos setores da Liturgia 
ou dos Meios de Comunicação e!ou 
Difusão da Idéia Missionária. Necessi
tamos de pessoal competente e bem 
preparado. Sustento: a ser debatido. 
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Dom Mathias Schmidt, OSB 
da Diocese de Ruy Barbosa 

Espero que na reunião da CRB possa 
mostrar que a região do Brasil mais . 
"missionária" é o Nordeste, especial· 
mente o Nordeste 111. Conforme esta
!fstica que eu vi na nova sede da CNBB 
em Brasllla o NE 111 é o mais neces
sitado em termos de padres/habitantes. 
Um pouco pior que o NE 11. A esta
tística da CNBB dá uma razao de mais 
de 16.000 habitantes por parte no Nor
deste 111. Ruy Barbosa tem uma razão 
de 20.000, por padre se contar todos 
os padres vivos; mas uma razão de 
30.000 por habitante/padre se contar 
os de tempo integral nas paróquias. 

Informação Geral. A diocese de Ruy 
Barbosl\, Estado da Bahia, tem uma ex
tensão de 45.000 quilômetros quadrados 
e uma população de 550.000 habitantes. 
A populaçao está espalhada nesta área 
em povoados pequenos e na zona rural 
de 28 municlpios e com poucas cida
des acima de 10.000 habitantes. Apenas 
Irecê e Itaberaba são cidades de 25.000 
habitantes. Geograficamente fica no 
centro-leste da Bahia com a sede 320 
quilômetros de Salvador. É a zona da 
seca e a pobreza da terra reflete na 
vida sofrida de seu povo. A diocese não 
tem patrimônio que rende. Vive de es
moia e das ofertas da paróquia oriun
das das taxas recebidas na adminis
tração dos sacramentos. 

Servindo esta população há 18 pa
dres de tempo integral e 8 de tempo 
parcial nas 16 paróquias. Há um · mos
teiro de cistercienses de origem aus
trlaca com 8 padres, um deles de tempo 
integral na· pastoral paroquial. Há6 
padres brasileiros Incardlnados na dio
cese, 4 capuchinhos italianos e 7 

520 

padrés italianos de duas dioceses ita
lianas, Verona e Reggio Emilla. Há 15 
religiosas, :com esperança para 1978 
de ter 17. Dez de Santa Catarina, 4 de 
tima congregação italiana, e 3 brasi
leiras nordestinas. Há uma média de 
mais de 30.000 habitantes por padre 
(de tempo integral) e religiosas. 

Pedidos: A diocese de Ruy Barbosa 
gostaria receber mais comunidades de 
religiosos e religiosas. 

Para Ruy Barbosa: Uma comunidade 
de religiosos nlo sacerdotes que tra
balhariam no setor educação. Não com 
uma escola própria mas ajudando no 
colégio estadual e ao mesmo tempo 
sendo uma comunidade a que se poda
ria confiar os "semlnaristaslJ de 29 grau 
que estudariam no COlégiO estadual, 
mas teriam a SUa formação religiosa e 
educação escolar oomplementada pelos 
irmãos. Para isso existe um lugar onde 
os irmãos e rapazes poderiam morar, 
o Centro de Treinamento, e formar 
uma vida comunitária. Para o sustento 
destes em parte teriam que viver do 
seu próprio trabalho no colégio e em 
parte do CTL cujo sustento é quase in
tegralmente financiado pelo ADVENIAT. 
Isto nos ajudaria com o angustiante 
problema a "que fazer com as voca~ 

ções que se apresentam antes de estar 
prontas para a universidade". E sendo 
que a situação de instrução no Colé
gio Estadual é lastimável serviriam para 
melhorar o ensino para todos da cidade. 

Ipirá: Uma ·par6quia de 70.000 . habi
tantes · com a sede a uns 200 quilôme
tros de Salvador. Pede-se uma comu
nidade de 3 religiosos-padres (pelo 
menos). Atualmente Iplrá tem um vigá
rio Idoso de 66 anos que é quase cego. 
Tem apenas 10 a 20% de visão. Pouco 



pode fazer . .-: Há llI11a equipe da ·duas 
reJlgiosas e uma leiga (das Igrejas.lr
mãs. ·do Sul Iy) que ' ajUdaram .' muito· 
na pa.storal. A própria paróquia ofere
cerá suslento razoável , para .os padres. 
Creio que em taxas daria até 100.000· 
cruzeiros por ano .. (Há uma média. de. 
2.000 batizados e 200 casamentos por 
anos). Há uma casa paroquial grande 
mas velha. Serve, mas talvez . precise 
de uma reforma. O municipio de Ipirá 
é uma da$ áreas ' mais atingidas pela 
seca • . Os padres teriam que ter ' um 
espirito verdadeiramente missionário e 
de sacrifício. 

Utlnga: Esta paróquia inclui os mu
niclpios de Utinga e Wagner com uma 
área de 1.700 qUilómetros quadrados e 
26.000 habitantes. Atualmente não tem 
vigário em residência. e atendida fins 
de semana por outro padre. Não há 
irmas religiosas. Pedem-se um ou dois 
padres elou uma comunidade de reli
giosas treinadas para trabalho como 
"vlgárias". Utinga fica no pólo-cafeeiro 
e a população aumenta e há proble· 
mas com gruagem, grandes companhias 
pegando a terra para plantações de 
café. Há uma casa paroquial boa. A 
paróquia daria suslento para o padre, 
e principalmente para as religiosas. O 
prefeito prometeu arranjar nomeações 
no setor de educação ou saúde para 
as irmãs. 

Taplramulá: e uma capela da paró
quia de Mundo Novo. e um municlpio 
de uns 7.000 habitantes, também no 
pólo-cafeeiro. Está crescendo. Pede-se 
uma comunidade de religiosas que agi· 
riam na pastoral como "Vigárias". Há 
possibilidade de emprego no setor edu
cação e saúde pela prefeitura. Atual
mente não há casa, mas poderá se ar
rumar. Esta oomunldade teria que se 

sustentar do se~ .trablll.ho e. um· p.OUCQ 
da . ," pasto ral". . · E.xi.g~m~,se :_~ i rr:n.ã~s . C;::P.O'l 
esplrito verdadeiramente lJ1is~l(márlo .e. 
de sacriflcio. . . 

. . . . . . . . . ' ... 
'Canarana 8. Calamaum: São duas ca-. . 

pelas da paróquia de Morro do Chapéu. .. . .~ - . . 
Dois municlpios com uma .população . . 

total de 44.000 habitantes que não têm . . 

padre residente. Pede-se uma comu
nidade de religiosas que poderia residir 
numa das cidades e ' trabalhar na pas" 
toral como. "vlgáriastl

• Não existe casa,' 
mas poderia se ·arrumár. Também po
derá arrumar emprego e parcialmente 
poderiam viver ' da ·pastoral. ' . . ' 

A CRB Nacional no encaminhamento 
desta sondagem e ao torná-Ia pública, 
através de CONVERG!;NCIA, .. numa all-. . . 

tude . de serviço, nutre a firme disp.o
slçao, de exercer um . papel interme
diário entre as regiões .. miss.ionárias . . . 
carentes e · entre as Congregações . radl-. 
cadas no Brasil, principalmente as do 
Sul. Com este procedimento pretende 
apenas fazer o trabalho "subsidiário e 
complementar, numa atitude de disponi
bilidade é não de substituiçao do tra
balho próprio ' das Congregações". 
Desta maneira estará respondendo às 
resoluções da XV Assembléia Geral 
Ordinária dos Bispos do Brasil, quando 
em fevereiro de 1977, em Italci, SP, 
tomou consciência da responsabilidade 
da Igreja em todo o território Nacional, 
visando de modo especial as áreas 
mais carentes e na qual foi votado um 
apelo aos Religiosos, neste teor: "Os 
religiosos continuam sua indispensável 
atuação evangelizadora nas regiões 
missionárias, empenhandO mais direta
mente nas mesmas, ao lado das pro
vincias religiosas estrangeiras, as pro
vincias religiosas brasileiras; planejando 
e executando' uma distribuição mais 

• 
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equltativa de suas forças em todo o 
PaCs, sob a orientação da CNBB e 
CRB (N9 5)", 

Com esta disposição, a ORB Nacio
nal vai ao encontro do , próprio desejo 
dos Superiores Maiores, que na XI As
sembléia Geral da , CRB, de julho de 
1977 'votaram estas proposições: 

"Que a ,CRB ,incentive os Superiores 
Maiores a unificarem os eslorços das 
Congregações que atuam na mesma 
áre,a ,pastoral, ,Impedindo a pulveriza
ção dos recursos, favorecendo a redis
tribuição e propiciando uma ação apos
tólica mais fecunda. Que a CRB tome 
as medidas necessárias para a concre
tização do projeto da CNBB referente 
às regiões missionárias do Brasil,co
ordenando e participação das Congre
gações a partir das necessidades da 
IgreJa, de modo a dar testemunho de 
um espCrito ecleslat e apostólico". 

Diante do exposto, podemos dizer, 
afirmativamente, que já foram tomadas 
medidas concretas por algumas Con
gregações em relação as regiões mais 
carentes. Concretamente, estão res .. , 

pondendo aos apelos da Igreja oficlat 
e da CRB as seguintes Congregações: 
Os , Missionários do Sagrado Coração; 
Provlncia de Curitiba, enviou 3 sacer
'dotes para a Diocese de Caravelas, 
extremo sul da Bahia. A Provlncia sul-' 
brasileira a Congregaçlio dos Missio· 
nários da Sagrada FamClla socorreu a 
Diocese de Januárla; MG, divisa com 
a Bahia, enviando 2 membros, no ,lnCclo 
do corrente ano, Em março de 1979 irá 
abrir uma frente missionária na Diocese 
de Rondonópolis, no Mato Grosso, as
sumindo uma paróquia sem padres, 
enviando 2 sacerdotes, A Companhia 
de Jesus, através de, um convênio entre 
as provCncias brasileiras, enviará algu
mas forças dos seus quadros para • 
Amazônia. Esperamos, que a estes 
gestos concretos, sejam informados de 
Cniciativas de outras Congregações, 
para que a CRB possa dar a devida 
Informação a todos os ,religiosos do 
Brasil, sobre estas atitudes verdadeira
mente eclesiais em favor da Igreja Mis
sionária do Brasil, Também esta é uma 
maneira de colocar em prática: o espi
rito comunCtárto e a solidariedade com 
o povo. ~, seguramente, a mais eficaz, 

Você leu muita coisa sobre a eleição do ' Papa João Paulo ,I? 

Sim, Aliás costumo ler sempre bastante, "Examinai tudo. Ficai com aquilo 
que é bom" (1 Tess 5, 21), Ao menos, em termos de leitura e de curiosidade 
intelectual talvez seja um mediano cumprido r deste conselho paulino. Li muito 
nos meios de comunicação social, brasileiros e estrangeiros, diários e sema
nais, natrelas, informes, comentários, análises e interpretaçoes, sobre aquele 
momento histórico que vivlamos, ou seja, a morte do Papa Paulo VI e a 
eleição do Papa JOÃO PAULO l. Confirmei o que já aprendera: numa visão 
religiosa das coisas e das pessoas, 'percebe-se que a mão de Deus está por, 
dentro do que acontece, A rápida eleição de JOÃO PAULO I fez ruir múltiplas 
suposições terrenas e fez brilhar, por obra exclusiva do Espírito Santo, a 
unidade. (Pe. Marcos de Lima, SDB) , , 
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• • RELAÇOES ENTRE 
. BISPOS E RELIGIOSOS 

Com o Concílio Vaticano II surgiu uma grlllJde 
problemática, inédita, difícil, delicada e complexa, 

substancialmente positiva: O. mistério da unidade 
na pluriformidade pastoral. Em tudo se percebe um sentido 

de confiança firme de que o Senhor visitou 
a sua Igreja, nela intensificando o ardor de Pentecostes. 

Pe. Egídio Viganó, SDB 
Roma, Itália 

. O . fato não usual de que duas 
Sagradas Congregações, a dos Bis
pos e a dos Religiosos, se tenham 
esforçado para enfrentar juntas o 
tema das relaçoes recíprocas entre 
Bispos e Religiosos na atual vida da 
Igreja, põe em evidência a particular 
importância do assunto. O documen
to emanado de ambas as Congrega
ções oferece esclarecimentos lúcidos 
e concretos que servirão para me
lhorar alguns aspectos da comunhão 
ec\esial e da pastoral de conjunto. 

A primeira parte do documento é 
dedicada a lembrar, de forma breve 
e ordenada, alguns princípios doutri-

" .. . . nals mais caractenstlcos e pertmen-
tes do Concílio Vaticano n. 

Pe. Egídio Vigan6 é o Superior Geral 
dos Salesiaoos. Este texto, traduzido dI
retamente do original, apareceu também 
em Osservatore Romano, número espe
cial, 14 de julho de 1978, páginas S e 6. 

. Quereríamos apresentar aqui, su
cintamente, as linhas orientadoras e 
mais signüicativas para uma leitura 
aprofundada do documento. . 

A doutrina exposta na primeira 
parte segue, muito de perto, o ensi
namento conciliar; o texto, porém, 
tem o mérito de dar realce e organi
cidade àqueles aspectos doutrinais 
que possam, mais diretamente, escla
recer e orientar as relações entre os 
Bispos e os Religiosos. 

Horizontes de esperança 

Parecc-nos sugestivo observar, 
primeiramente, que o documento se 
desenvolve num clima positivo de 
crescimento vital da Igreja. 

A preocupação central não pare
ce ser a de querer precisar uma nor
mativa que corrija e regule situações 
de decadência, mas a de oferecer 

, 
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wna orientação autorizada para o Cuidar, dentro da Igreja, das exi
incremento da renovação. Diante gências e das relações mútuas dos 
das mudanças cultunlis· a,celerapas,', " , vários ministérios e carismas, e me
que se processam, não ' se'" percebe ,,' Ihorá~lasi' ,não constitue como que 
uma ~titude de rec,eio, mas um sen,-, , uma ~spécie de Ilarcisismo, mas um 
tido de confiança firme de q1,leo Se" , serviço irrep.ull,éiiível ao homem de 
uhor visitou a sua Igreja, nela inten- hoje. tl num clima semelhante, de 
sificando o ardor de Pentecostes. visita do Espírito Santo, de cresci
Com o Concílio, abriu~se uma nova mento ecIesial, de .utilidade para a 
época de esperança e de evangeliza- vocaçãohwilana, ou seja, de plata
ção dos novos ' sinais ' dos tempos. forma de, esperança" que se enqua
Surgiu, sem dúvida, uma grande ' , drartJ. as diretrizes práticas. 
problem~tica, não fá~i~ e in~dita mas Não há dúvida de qu~ no texto se 
sub.stanclalmente posltlva, a!nda que percebe também a preocupação rea
~ehcada e complexa, que. a~lll~e par- lista com situações ambíguas com 
tlcularmente tanto as eXIgenclas de . ' pengos, com excessos num ou nou-
comunhão entre os agentes apostóli- tro sentido, o que equivale à consta
cos, quanto a participação ativa de tação de uma certa crise com defi-
todos na pastoral de conjunto. ciência de crescimento e com tenta-

Os Bispos, o Clero diocesano, os çóes de desvio ou de involução. A 
Institutos religiosos e seculares, os tais situações o documento responde, 
Leigos entram numa nova órbita de lembrando com lucidez e em sínte
relacionamentos recíprocos; crescem se, as linhas orientadoras (na primei
a consciência da Igreja particular e ra parte), e especificando as oportu
a exigência de uma pluriformidade nas diretrizes práticas com autorida
pastoral, ao mesmo tempo que se de (na segunda parte), usando por 
robustc:cem o sentido da Igreja uni- vezes determinações exigentes. O 
versal e o aprofundamento do mis- documento, porém, desenvolve-se 
tério da sua unidade; descobrem-se mais num plano de orientações do 
a riqueza e a complementaridade que num conjunto de normas e re
dos carismas e a validade das diver- gulamentos: assim sendo, daí pro
sas vocações para a santidade co- vém um texto positivamente pastoral. . - , . mum e a mlssao untca. 

tl como se nos fiéis tivesse brota
do uma vontade promissora de ama
durecimento vocacional comum. 

O documento recorda intencional
mente a profética afirmação de 
Paulo VI de que "estamos vivendo 
um momento privilegiado do tlspíri
to" (n. 1), para o qual se apresenta 
mais urgente e indispensável a con
tribuição da Igreja no venturoso iti
nerário da Família humana. 
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"Novidade" e "originalidade" 

O ponto focal dos princípios que 
esclarecem as relações mútuas, na 
Igreja, entre os Bispos e os Religio
sos, é a doutrina conciliar do "Povo 
de Deus". 

Referindo-se à LG, o documento 
recorda-nos que Deus quer santificar 
e salvar ,os homens, formando com 
eles um "povo"; por isso, "Cristo 
instituiu... a Í1Dva Aliança no seu 



~angue , (1 Cor 11,25), chamando 
pessoas dentre os judeus e os gentios 
parll que se fundissem na unidade 
.não· segu.ndo a carne, ·mas no Espí
rito ... " (LG. 9). Ora, esta realida-
· de supõe que na base das relações 
mútuas entre todos os membros da 
Igreja 4.aja não só uma iniciativa 
· genérica de Deus, mas a sua presen-
· ça salvadora e vivificante através da 
"missão" tanto do Verbo como do 
Espírito . Santo; assim, o Povo da 
nova Aliança tem como "cabeça" 
Cristo e é "animado" pelo Espírito 
Santo que nele habita "como num 
templo" LG. 9). 

. Esta realidade implica uma abso
luta · "novidade" e uma transcenden
te "originalidade" na sua constitui
ção e na sua vida. 

O documento sublinha dois de 
seus elementos característicos, que 
demonstram ser particularmente fun
damentais para o esclarecimento das 
relações recíprocas entre os Bispos 
e os Religiosos: a presença vivifican
te do Espírito Santo e natureza sa
cramental da Igreja. 

.. A presença do Espírito é obje
tiva e . permanente, com uma criati
vidade inefável, qual "fonte de água 
transbordante" que "faz rejuvenes
cer a Igreja, renovando-a continua
mente e conduzindo-a à perfeita 
união com seu Esposo" (LG. 4). 

. Para compreender a novidade do 
Povo de Deus e para viver adequa
damente o seu dinamismo, é indis
pensável deixar-se habitar pelo Es
pírito Santo. Ele é o princípio de 
constituiçao de vida e de coesão do 
"Povo"; e esta sua força de unidade 
é manifestada justamente através da 

diversid.ade e çla complexidade dos 
.seus dons. Todos os fiéis vivem jun
tos o mistério da experiência pes
soal e comunitária do. Espírito, e, 
antes de considerarem as inúmeras 
diferenças que os distinguem entre 
si, devem saber perceber e testemu
nhar . claramente o primado, . em ca
da um deles, da "vida do Espírito", 
isto é, que são "homens novos" que 
já não sucumbem ao egoísmo, mas 
vivem "espiritualmente". Antes, o 
próprio Espírito, que é "vínculo" 
de admirável unidade e "coesão" 
de plena comunhão, encontra-se na 
raiz dessas mesmas diferenças que 
existem, por exemplo, entre Bispos 
e Religiosos; elas procedem dele 
exatamente para incrementar a uni
dade e a comunhão por meio dos 
serviços mútuos de complementarie
.dade no' amor. 

É um dado de fato, para a nossa 
fé, que o Espírito Santo "unifica a 
Igreja na comunhão e no ministé
rio; instrui-a e dirige-a com diver
sos dons hierárquicos e carismáticos 
e adorna-a com seus frutos (Ef 4, 
11-12; 1 Cor 12,4; Gál 5,22)" (LG. 
4). O primado da "vida no Espíri
to", afirma com razão o documento, 

• • • A • caractenza e gUla, como eXlgencla 
preliminar dá vocação batismal co
mum, as relações recíprocas entre 
'Bispos e Religiosos. 

A natureza sacramental da 
Igreja é o outro aspecto da . novida
de . e. da originalidade sublinhadas 
pelo documento. Trata-se de um ne
xo vital entre o Povo de Deus e a 
encarnação do Verbo, pelo qual a 
Igreja é, misticamente, o Corpo de 
Cristo; nela fundem-se dois elemen
tos constitutivos, o humano e o di-
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vlno; que ímpregnam todo o seu 
ser; justamente por isso, o Concilio 
compara-a ao "mistério do Verbo 
encarnado" (L.G. 8). 

Deste modo, a Igreja é realmen
te, por constituição, uma "socieda
de atípica" que não se explica nem 
funciona segundo um modelo sim
plesmente sociológico de estrutura
:ção "monárquica", "oligárquica" ou 
"democrática". A sua natureza é 
"sacramental" no sentido pleno e 
profundo novamente apresentado 
pelo Vaticano 11, de continuação 
da encarnação do Filho, isto é, de 
união com Deus, manifestando o 
seu mistério, e de esforço apostóli
co em favor da salvação do mundo. 

o Povo de Deus, em todos os 
seus membros, vive uma única vo
cação fundamental de santidade e 

" 

de apostolado que anima e orienta 
a diversidade dos carismas e das 
funções. Esta vocação comum, no 
seu" duplo aspecto, precede "toda di
versidade dos membros dentro da 
comunhão eclesial. Portanto, nas re
lações entre os Bispos e os Religio
sos, deve-se salvaguardar a genui
dade do testemunho comum de san
tidade e do compromisso apostólico 
fundamental, em vista dos quais o 
Espírito e o Senhor ordenaram inti
mamente todas as várias funções e 
os múltiplos dons. 

Semelhante visão da "novidade" 
e da " "originalidade" do Povo de 
Deus, delineada no início do do
cumento, abre o verdadeiro horizon
te de solidariedade hannoniosa, em 
direção ao qual se devem desenvol
ver as relações recíprocas entre Bis
pos e Religiosos. 

A comunhão Ecleslal é "orgânica" e "hierárquica" 

" A consideração da presença vivi
ficante do Espírito Santo e da na
tureza sacramental da Igreja intro
duz uma penetrante apresentação da 
"comunhão" no Povo de Deus. 

Os variados dons, funções e ca
rismas de todos os fiéis são ordena
dos ao conjunto do "Corpo de Cris
to", que é a Igreja; nesta, "uns são 
membros dos outros" (1 Cor 12,13; 
Rom 12,5), porque Deus quer sal
var os homens "não individualmen
te", mas fazendo deles "um Povo" 
L.G. 9). " 

Desta forma, ser Pastor ou Lei
go, ser Religioso ou Secular, não 
importa em desigualdade de santi
dade ou de esforço salvífico, mas 

" " 
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exprime a articulação harmoniosa 
de membros e de funções num orga-

• • msmo VIVO. 

" Esta comunhão admirável é "or
"gânica" e "hierárquica", isto é, pro
cede tanto do Espírito Santo en
quanto "alma do Corpo", como de 
Cristo enquanto "Cabeça do Cor
po". O Espírito Santo, com efeito, 
é o Espírito do Senhor; e a sua pre
sença vivrricante pressupõe ímpres
.cindivelmente a iniciativa histórica, 
o êxodo pascal e a mediação celes
te de Jesus Cristo. 

Com razão o documento acentua 
que não há verdadeira docilidade 
ao Espírito sem plena fidelidade a 
Cristo Senhor que o envia. No Povo 



de Deus, não se pode considerar a 
organicidade da "comunhão" como 
uma realidade exclusivamente caris
mática, nascida, de qualquer modo, 
do Espírito Santo, e por si mesma 
anterior e criadora das funções ecle
siais; ela deve ser considerada tam
bém uma estruturação vital derivada 
de Cristo-Cabeça e a ele insepara
velmente unida. 

Por isso, a comunhão dos fiéis é 
constitutivamente não só "orgânica" 
mas também "hierárquica", enquan
to realidade sacramental, instituída 
por Cristo com diversidade de fun
ções ministeriais e com variedade 
de aspectos que manifestam a den
sidade do seu mistério. Assim, a 
presença vivificadora do Espírito 
destina-se a animar um Corpo "ver
dadeiramente orgânico", e a graça 
e os carismas que dele jorram apre
sentam-se determinados e queridos 
concretamente por Cristo "Cabeça", 
.paraserem orientados, desde a sua 
primeira origem, ao conjunto do to
do e, deste modo, vivificarem-lhe a 
organicidHde e realizarem-lhe a sa
cramentalidade. 

. Esta perspectiva, tão harmoniosa 
e aberta, permite ao documento 
apresentar com clareza, sem perigo 
'de dualismo antitético (como se se 
tratasse de "dois tronos"!), a indis
pensabilidade ministerial do Colégio 
episcopal e a imprescindibilidade 
eclesial da Vida Religiosa. 

,a) O ministério fundamental 
dos Bispos 

A Igreja de Cristo, animada pelo 
Espírito, está toda assentada sobre 
O ' fundamento de Pedro, dos Após
tolos e dos seus sucessores. Ao lon-

go da história os Bispos, em comu
nhão hierárquica com o Sucessor 

· de Pedro, Bispo de · Roma, consti
tuem o Colégio episcopal que torna 
pr.esente e realiza, na Igreja-Sacra
mento, a função de Cristo-Cabeça. 
O Espírito Santo concede carismas 
apropriados aos Bispos (e aos Pres
bíteros, consagrados como seus par
ticulares colaboradores) para o ser
viço do discernimento das múltiplas 
vocações e para o cuidado da comu
nhão eclesial. 

Graças à sua tríplice e indivisível 
função de ensino, de santificação e 
.de governo, vai-se desenvolvendo 
harmoniosamente a variada ativida
de do Povo de Deus, assegura-se a 
fidelidade dos indivíduos ao Espíri
to e promovem-se a unidade e o 

· crescimento da Igreja. 

b documento detém-se particular
mente a descrever o papel do mi-

· nistério episcopal a respeito da Vida 
Religiosa (cf. o importante n. 8). 

Assim sendo, nas relações recí
procas entre Bispos e Religiosos, 
enquanto de um lado os Religiosos 
deverão saber ver na ' sagrada Hie
rarquia a presença ativa de Cristo
Cabeça, que determina e guia a sua 
vocação específica, de outro, os Bis
pos empenhar-se-ão concretamente 
em promover e defender a genuida
de e a índole própria dos Institutos 
religiosos, em vista da santificação 
dos seus membros e do bem de todo 
o Povo. 

O texto dedica um parágrafo in
teiro à consideração da "indivisibi
lidade" do ministério dos Bispos 
precisamente para salientar a função 
que eles têm como "principrus dis
pensadores dos mistérios de Deus" 
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· e de "aperl'eiçoadores do seu reba
' nhü" ·(CD. 15), o que faz incluir 
'entre . os mais genuínos deveres pas
torais justamente tàmbém o zelo 
pela Vida Religiosa. 

b) A índole própria dos Institutos 
:. religiosos 

o documento especifica primeira
.mente . a natureza da Vida Religio
sa; esta surge no Povo de Deus, pro
veniente tanto da "condição clerical" 
quanto da "laical" (LG. 43); com 
O seu testemunho peculiar e através 
dos· diversos tipos de vida e de ati-

· vidade, ela manifesta, a nivel de sig
'~ificado, algo de particular e de 
'original na Igreja como Sacramen
to de salvaçao. Com efeito, ao "se- ' 
guirem Cristo", doando-se "total
mente a Deus sumamente amado", 
os Religiosos conservam vivo e pro
.clamam publicamente um determi
nado aspecto do mistério de Cristo 
(LG. 46), que seu projeto evangéli
co especifica segundo um carisma 
peculiar de fundação. 

O texto esclarece realisticamente 
· as conotações do aspecto carismáti
co dos Institutos religiosos, delimi-

· tando-lhes o significado e sublinhan
do à' sua dimensão experiencial de 

'docilidade aO Espírito em mira ao 
serviço .e a~ enriquecimento da co
munhão hierárquica. 

" . 
. A figura e a função do Fundador 

'e a continuidade viva de uma co
munidade de discípulos (n. 11) são 

' indispensáveis para definir a "índole 
. própria'" de ·cada Instituto, que su
:põe Í1nr estilo experiencial de santi
dade e de apostolado, ' constitutivos 
· de miJa tradição histórica cujos com
'panentes objetivos e permanentes 

'deveriam . ser especificados ' e preei
sados . ao . máximo, . principalmente 
'num momento de crises de identi
dade . . 

. 

Os "superiores", dentro de um 
Instituto religioso, desempenham um 
papel específico e contribuem com 
uni serviço peculiar de autoridade, 
em 'consonância com a "índole pró
pria" do seu Instituto. Felizmente, 
o documento diz com precisão qual 
seja tal serviço, colocando-o analo
gicamente em relação com a tríplice 
funçao do ministério episcopal, nao 

·para confundi-lo com esta (e muito 
menos para opô-los), porém, para 
pôr em evidência o fato de que am
bos se unem e se distinguem con
cretamente, de forma que é preciso 
·que funcionem de maneira harmo
niosa e complementar. 

A distinção e a conexão entre 
esses dois tipos de autoridade são 
fundamentais para estabelecer a im
portante diferença de natureza e de 
'poder existente entre as Conferên
cias episcopais e os Conselhos (ou 
Conferências) dos Superiores Maio
res, que desempenham um papel re
levante para as relações recíprocas 
.entre os Bispos e os Religiosos (co
mo se pode constatar nas diretrizes 
práticas que, na segunda parte do 
. documento, tratam desse aspecto). 

A "missão" única 
do povo de Deus 

O último capítulo da primeira 
parte lembra que a missão eclesial, 
tanto dos Bispos como dos Religio
sos, é "única" e está enraizada. no 
mistério trinitário. Isto exige de 'Io
dos; de um lado, a consciência cla
ra de que a missão eclesial nunca 
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pode ser reduzida a uma simples 
atividade de ordem temporal, cor
resp:ondente unicamente a uma preo
cupação com a promoção humana, 
mas procede sempre da fonte do 
amor divino, alimentando-se inin
terruptamente da união com Deus 
e da contemplação; e, de outro lado, 
o esforço incansável de ir ao encon
tro de todas as pessoas e de ficar 
entre elas faz que a Igreja jamais 
possa: fechar-se dentro de um cam
po limitado, mas tenha de ser o 
mais possível missionária. 

a) Exigências de um · maior 
espírito de iniciativa 

o fato· de ser a Igreja "animada" 
pelo Espírito Santo implica para to

zer,e de ,imaginação por parte de 
todos para a busca de umá adequa
da atualização pastoral, de sábia ex
perimentação de novas formas de 
presença apostólica e de oportuna 
renovação das variadas modalidades 
de concretização operante. 

b) Esforço pluriforme ' 

A missão únioa, pois, traduz-se 
na pluriformidade de esforços por 
duas razões fundamentais: tanto a 
diversidade dos ministérios na Igre
ja (AA. n. 2): "unidade de missão, 
mas diversidade de ministérios", 
quanto pelas múltiplas diferenças de 
circunstâncias históricas e culturais 
em que vivem as Igrejas particula
res CAG. n. 6). 

dos os seus membros uma riqueza As . diversidades de ministérios e 
de dons carismáticos (numerosos e de vocações deverão contribuir para 
apropriados tanto para os Bispos a construção da Igreja local; todos, 
como para os Religiosos), a fim de e particularmente os Religiosos, de
que possam realizar seus compro- verão inserir-se na "família diocesa
missos "missionários", variados e na" e, mesmo permanecendo fiéis 
c~~pleme~t:u~s,. com atualizado es- ao carisma que lhes é próprio, assu
pl:lt<;> .de illlClatJva e .com opo~~a mir dentro dela os compromissos 
cnatlVl~ade. ,c'0m ef~lto, o ESplClto, -:::- concretos de . adaptação. . 
Santo e Esplnto "cnador", que re- . ' .' 
juvenesce ininterruptamente a Igxe- As diferenças histórioas e ' cUltu
ja desde os seus primórdios até a rais exigirão que cada membro do 
renovação final. O texto não deixa Povo de Deus cuide não só da fi
de recordar, quase como advertên- delidade à sua índole diferenciada, 
cia de consciência, que "a fecundi- mas também de uma delicada adap
dade do empreendimento é parti- tação às situações concretas dentro 
cularmente congênita à natureza ca- das quais a exercita, adequando-as, 
rismática da Vida Religiosa", como outrossim, ao seu modo de vida. 
o demonstra a história dos Funda

. dores (ri.. 19). 

São os próprios sinais dos tem
pos, são as profundas mudanças so
ciais, é o atual ' progresso cultural 

; - . . . que ai estao a eXIgIr um pouco mais 
de imaginação, como se costuma di~ . 

Assim, apresenta-se normal, no 
exercício da missão única, uma ver
dadeira pluriformidade de modalida
des culturais e de estilos, que obri
gam a cultivar a compenetração mú
tua e vital entre a Igreja Universal 
e as Igrejas Particulares. 

529 



o texto acena suficientemente pa
ra a influência recíproca entre os 
valores· de universalidade e oe parti
cularidade, e leva também a refle
tir, a propósito, sobre o significado 
"pastoral" da instituição da isenção, 
sublinhando a sua utilidade para o 
bem comum. Por isso, nas relações 
recíprocas entre os Bispos· e os Re
ligiosos, além da diversidade de fun
ções e de carismas, na família dio
cesaDa, será preciso saber conside- . 
rar cuidadosamente também as di
verSificações ambientais concretas e 
as exigênCias da unidade universal. 

• 

Conclusão 

A segunda parte do documento é 
constituída de Orientações normati
vas acerca de três aspectos: o for-

• • A • 

matlvo, o atuante e o orgamco. 

Essas diretrizes e normas, em har
monia com os princípios doutrinais 
da primeira parte, são inspiradas 
pelas situaçoes concretas e apóiam
se na experiênCia eclesial desses 
anos. Sua aplicação ajudará, certa
mente, a melhorar de forma subs-

tancial as relações recíprocas entre 
os Bispos e os Religiosos. No entan
to; é ainda mais importante lem
brar que a eficácia de uma cola
boração tão benéfica para todo o 
Povo de Deus dependerá, em boa 
parte, de fatores humanos e espiri
tuais e de lima formação especial 
da mentalidade e da convicção dos 
que . devem ser os seus protagonis
tas. Tudo progredirá melhor a par
tir do momento em que tanto os 
Bispos como os Religiosos estiverem 
convencidos da · indispensabilidade 
de suas relações mútuas, da urgên
cia de uma confiança e de uma ami
zade recíprocas, ·do .respeito ao mi
nistério e às funções de cada uma 
das partes, da positividade pastoral 
dos esforços organizativos dispendi
dos a propósito. 

A energia fontal que alimenta a 
organicidade e que estreita cada vez 
mais a contextura eclesial. de tais 
relaçoes é sempre a presença vivifi
cante do Espírito Santo. 

:e de desej!!r que a leitura do do
cumento faça sentir um novo im
pulso do sopro do Espírito! 

o Concílio Vaticano 11 não foi longe demais? 

Não o creio. A transformação propiciada por ele foi drástica. O redemoinho 
foi .de tal natureza que, certa vez, o Papa Paulo VI, com certa angústia, se 
fazia esta mesma pergunta. Mas este não foi o seu julgamento final. JOÃO PAULO 
I disse explicitamente que veio para dar prosseguimento ao Vaticano 11 "cujas 
normas cheias de sabedoria devem ser mantidas. Não haja freios nem timidez 
capazes de deter o seu magnífico Impulso de renovação e de vida". Continuidade, 
consolidação, fidelidade às aecisões anteriores. Isto dá segurança, valor extraor
dinário, num mundo marcado pela insegurança de rumos. O hOmem, embora 
consiga retardar a aplicação de suas próprias conquistas, acaba reconhecendo 
que não pode mais ImpedHas de realizarem seu processo de atuação histórica. 
A Igreja sentiu esta realidade quando decidiu estar presente às mudanças pro· 
fundas no estilo de vida do hOmem e do mundo. Ela não pode mais impedir o 
caminhar do Vaticano 11. (Pe. Marcos de Lima, SDB) 
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. CUIDADOS BÁSICOS 
DA SAOOE, 

PREOCUPAÇÃO EVANGÉLICA 

• Cristo não se apresenta como planejador 
de assistência social nem como líder político. 
Ele é essencialmente o pregador do Reino. 

, • A doença e a enfermidade constituem 
uma diminuição profunda da vida humana 
e encerram sinais de alarma. 

P. Henri de Riedmatten, O. P. 
Secretário Geral 

do Conselho Pontifício COR UNUM. Roma. ltália. 

No imenso movimento de dedica
ção ao próximo desencadeado pelo 
cristianismo, sobretudo em força do 
segundo mandamento, evidencia-se, 
com muita freqüência, que as ne
cessidades gerais eram tão grandes 
e a preocupação de dar uma res
posta à altura tão pequena e os co
laboradores disponíveis tão poucos 
que a Igreja e seus membros viram
se, ao longo da história, na obriga
ção de assumir quase por inteiro a 
responsabilidade da promoção do 
homem total. A medida, porém, que 
em certas regiões - que felizmente 
se ampliam cada dia mais - os 
homens aprendem a se ajudar uns 
aos outros e confiam a responsabi
lidade da organização promocional 

à comunidade política, os setores de 
ação da , caridade cristã tendem a se 
limitar ou, melhor, a assumir uma 
especificidade mais correta. Graças 
a este fenômeno discernimos sempre 
mais atentamente o que 'constitui o 
caráter evangélico específico de nos
sa missão a fim de preservar o que 
nunca poderemos deixar 'de fazer e 
realçar os objetivos que nossas es
colhas de ajuda ao próximo devem 
visar. Isto vale tanto para o campo 
da saúde quanto da educação. Con
vém lembrar que todo o doente pre
cisa de certa ajuda cristã, não ape
nas através da assistêilcia religiosa, 
mas também através de um certo 
"acompanhamento'" que permita, a 
exemplo de Cristo, animar com o 

, 
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amor cristão os ' serviços de saúde e 
integrá-los na visão mais ampla do 
homem em seu destino total. As 
necessidades tanto mais solicitam a 
participação dos cristãos . quanto 
menos respostas adequadas encon
tram na sociedade. Neste sentido, 
o cristão, :inovido pelo seu amor ao 
próximo, é constantemente chamado 
a descobrir .'os . setores pelos cjuais 
ninguém se ' Í1iterelisa, como fez Cris
to com o paralítico que não tinha 
ninguém que o atirasse na água no 
momento certo ou como fez o . Bom 
Samaritano com o doente caído à 
margem da estrada. Convém ainda 
lembrar que o Cristo se identificou 
"com o menor" dos irmãos necessi
tados .. 

Os gestos de Cristo 

Antes de indagar quais os obje
tivos prioritários, hoje, da ação dos 
filhos da Igreja no campo da saúde, 
devemos descobrir as lições que o 
comportamento do próprio Cristo 
nos oferece a este respeito. A . vida 
de Cristo .resumiu-se em "fazer e 
ensinar". Seu ensinamento, isto é, o 
anúncio da Boa Nova, revela o Rei
no de Deus em sua plenitude; sua 
àção, ' porém, . manifesta o que um 
de seus discípulos assim exprime: 
"Quem diz que ama a Deus, mas 
não ama 'O seu irmão é mentiroso" 
(1 Jo 4,20). . . 

. Cristo, em· sua· ação redentora, 
assume integralmente o próximo, fi
lho de Deus. Assume~o integral
mente em todos os seus diálogos, 
com vontade· firme de promover o 
homem global; partindo da resposta 
a· uma necessidade explícita ou im
plicitamente manifestada, a fÍln de 
chegar ao ateQdimento de uma po-
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breza ainda mais profunda e, em 
primeiro lugar, à indigência do pe
cador em busca de Deus. 

É justamente neste contexto de 
'amor que Jesus emprega o poder 
que lhe é próprio: os seus milagres 
ou sinais, autênticas respostas que 
sempre acompanham os seus diálo
gos. Nisto se. resume o essencial do 
seu comportamento e é nisto que 
devemos Í1nitá-Io. Por outra parte 
devemos suprir nossa incapacidade 
de fazer milagres recorrendo com 
generosidade e dedicação. Ao reler 
a vida de Jesus percebe-se que a ca
rência básica que mais o tocava no 
ambiente visível em que atuava re
sidia justamente no campo da saúde 
(Mt 9, 35). Ocasionalmente defron
ta-se também com carências alÍlnen
tares, mas estas, via de regra, não 
decorriam de problemas econômicos 
do meio ambiente que, felizmente, 
dispunha de terras férteis. O que os 
homens esperam do Mestre, que é 
taumaturgo, é a "cura de suas doen
ças". As pessoas que desfilam nos 
Evangelhos não são iguais aos indi
víduos que aparecem com tanta fre
qüência nas regiões e ambientes sub
desenvolvidos de nossos dias: cegos 
de nascimento, ' paralíticos, gente de~ 
formada (a mulher deformada, o 
homem de mão seca), leprosos, sem 
mencionar a legião misteriosa dos 
possessos. 

Cristo não se apresenta como um 
planejador de assistência social nem 
como um lfder político. Ele é, es
sencialmente, um pregador dI) Rei
no.A presença de curas em seu mi
nistério resulta apenas do seu euga
jamento e apenas como decorrência 
de ' necessidades prementes. Ora, a 
doeilça e a enfermidade, que cons-



tituem uma diminuiçãoprofunda .da 
condição moral da vida humana. 
encen;atri dois sinais de alarme, que 
indicam o que há de anormal na 
situação: de uma' parte, o sofrimen
to e, ·de outra, a incapacidade de se 
inserir na condição 'normal da vida 
sócial. Pela percepção destas duas 
neceSsidades, o doente sente-se pres
sionado a se libertar 'dos entraves 
que o oprimem. Cristo, sensível a 
esta realidade, ensina-nos duas coi
sas: 
.. 1. A carência profunda que a en
fermidade constitui para a plena 
participação na vida humana nor
mal (conviria deixar um dia a mais 
na sua condição esta filha de 
Abraão?) 

. . 

2. A necessidade de, em cada 
gesto de misericórdia, levar em con
ta o homem total. Sem dúvida, em 
três anos de vida pública e na qual 
tudo converge para o essencial e ' du
rante a qual cura o mal através do 
I)lilagre, transpõe por inteiro a pro
moção pessoal e a coloca de um só 
golpe face à sua plenitude. 

A carência de saúde 
e a misericórdia 

. Acrescentemos, para sermos com
pletos, qne os gestos de Cristo nes
te campo visam diretamente a ca
rência humana decorrente da doen
ça e não propriamente as condições 
sociais dos doentes. Cristo cura e 
ressuscita ficos e pobres indistinta
mente (o filho do centurião, a filha 
de Jairo). Convém lembrar isto pa
ra que não se esqueça que no cam
po da saúde existe um apelo à mi
sericórdia cristã que parte de todo 
o doente e tódo . o doente está aber-

t9 ··para . a tranSformação :,desi .. mes.~ 
mo. Devemos,. portanto, manter uma 
!ltitude ' de prudência .quantoàs cri: 
ticas que se fazem à noss.as instillli.
çoes 'e ao· nosso' passa~o. , Se errO 
houve, sobretudo por :falta .de visão 
global dos ' fatores de s:,l,Úd.e e de 
doença, o · erro consistiu em concen
trar nossos esforços na: sofisticação 
dos c.uidados de s:,lúde. ' . 

Foi por esta razão que boa parte 
de nossas instituições acabaram por 
se tornar aceSsíveis apenas às elites 
e deixamos de desenvolver aspectos 
mais simples, porém, mais amplos, 
que permitiriam ir ao encontro de 
um maior número de misérias e dar 
assistência a 1IlUitas pessoas que, no 
contexto atual, ' dificilmente conse
guem beneficiar-se dos cuidados de 
saúde que a civiliZação industrial 
oferece. Não sou · de opinião, por
tanto, que optamos deliberadamente 
em favor ' dos ricos, negligenciando 
os . pobres. A história da. missão e 
de sua ação no campo . da saúde 
desmente tal afirmação. Por exces
so de adesão ao espírito de cada 
época, tivemos uma visão demasia
damente acanhada tanto da saúde 
quanto do desenvolvimento, que de
vem ser tomados como progresso do 
homem todo e de todos os homens . 

Atender o maior número 
possível de necessitados 

. ' 
Os métodos sofisticados de aten

dimento, que tanta's vezes merece
ram nossas preferências, acabaram 
por ' privar de qualquer . assistência 
um número cada vez maior de pes
soas, por causa dos , elevados recur
sos humanos e materiais' que tais 
métodos exigem. Por outra parte, os 



métodos sofisticados interessam sem
premais às instâncias sociais e po
líticas que assumiram as tarefas que, 
noutr,os tempos, foram desempenha
das pela Igreja. Esta observação, 
certamente, não dispensa a Igreja do 
cumprimento de seu dever específico 
de' atender todos os doentes, sem ex
ceção: Absorve, porém, recursos hu
manos e materiais que deveriam ser 
investidos em outras prioridades na 
prática da caridade. 

O , Evangelho exige que pregue
mos ,com o exemplo, como ,fez Cris
to, 'e que levemos a mensagem con
creta do amor cristão às pessoas 
mais necessitadas. Desta forma po
deremos perceber, no campo da 
saúde, as necessidades das massas 
pobres e que meios devemos utili
zar para socorrê--Ias. f! a lição que 
decorre da intuição evangélica da 
encíc1íca "Populorum Progressio": 
desenvolver o homem todo e todos 
os homens. Desenvolver o homem 
todo como fez Cristo que jamais se 
deteve exclusivamente na necessida
de momentânea; desenvolver todos 
os homens como fez Cristo que veio 
para salvar todos pelo anúncio da 
caridade através do ensinamento e 
da ação. ' 

Neste sentido a evolução do con
ceito de cuidados de saúde para os 
mais pobres dentre os pobres, para 
os quase 80% de pessoas que ja-. , . 
maIs tem contacto com os serviços 
de saúde tradicionais, por maiores 
que tenham sido as iniciativas pos
tas em prática nas últimas décadas 
pelo mundo da saúde, acabou por 
abrir os nossos horizontes; tal visão 
humaniza e simplifica nossos méto
dos ' de ação, o que, de fato, não 
deixa ' de ser uma característica 
evangélica. 
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As novas mcidalidades de ação 

, Os nossos horizontes se alargaram 
... . . - . graças as nossas preocupaçoes atuais 

que se voltam mais conscientemen
te para as multidões carentes e a 
urgência inadiável de atender às 
suas necessidades. A ação de saúde 
já 'não visa apenas o grupo de doen
tes, sem qualquer relação com as 
pessoas que gozam de saúde: no 
chamado Terceiro Mundo, o pro
blema envolve a massa, sobretudo 
nos primeiros anos de vida, por cau
sa da má nutrição, das moléstias 
transmissíveis, das condições deplo
ráveis do meio ambiente, etc. A sim
ples constatação que a taxa de mor
talidade infantil continua quase inal
terada mostra com evidência que 
ainda não atingimos a raiz do pro
blema. Mas embora a mortalidade 
na ' faixa adulta seja reduzida, qual 
a condição real das pessoas para o 
trabalho? E a persistência de carên
cias graves não incide de maneira 
séria na vivência de uma vida real
mente humana? Jamais podemos 
esquecer que a saúde reside no es
tado normal do corpo, no equilíbrio 
do aparelho psico-somático, indis
pensáveis para que a pessoa atinja 
de forma adequada o seu destino. 

Notamos, pois, que a definição de 
saúde deve ser objetiva para poder 
ser exata e para inspirar ações ade
quadas. Definir a saúde, como fez 
a OMS, 'como um estado de com
pleto bem-estar, é por demais sub
jetivo e pouco realizável: mascar 
folhas de coca proporciona "bem
estar" até a pessoa que nada tem 
para comer. Se tomarmos a defini
ção que acabei de propor e tirar
mos as conseqüências lógicas, a saú-



de ,passa a constituir uma das con
dições básicas do desenvolvimento 
do homem integral. A necessidade 
de saúde e a necessidade de desen
volvimento da grande massa de po
bres se integram e nenhum deles 
pode ser esquecido por nós, pois 
todos eles se identificam com Cris
to. Quanto à urgência de suas ne
cessidades não é necessário insistir, 
desde que aceitemos que a vida hu
mana em plenitude requer a saúde 
como um fator básico. 
. Simultaneamente à descoberta da 

extensão imensa das necessidades, 
percebemos, portanto, também a ne
cessidade de simplificar e humani
zar as respostas que devemos dar. 
Simplificar não no sentido de dimi
nuir os esforços ou a dedicação, 
mas no sentido de aplicar coeren
temente o princípio que mais vale 
prevenir que curar, o que leva a 
encarar o mal em sua realidade quo
tidiana, sem arrancar os doentes do 
seu ·meio ambiente para aplicar-lhes 
tratamentos onerosos e que dificil
mente se adaptam às condições de 
sua · existência. No caso de preven
ção trata-se, acima de tudo, de ali
mentaçao, de cuidados matemo-in
fantis, de higiene e economia do
méstica, de água pura, etc. Tudo 
isso requer, naturalmente, a aplica
ção de consideráveis somas de re~ 
cursos humanos e materiais, mas 
que se transformam rapidamente em 
bens de uso imediato e de fácil con
trole. 

Trata-se de dar respostas simples 
a necessidades simples e tais res
postas acabam por beneficiar as 
classes mais pobres, assumindo as~ 
sim um sentido autenticamente evan
gélico. Isto não impede que trate-

mos dos doentes, inas exige que nos 
esforcemos por melhorar o meio
ambiente e procuremos tratar in loco 
aqueles · que podem ser tratados. O 
quadro institucional de serviços de
verá ser montado de acordo com o 
princípio de subsidiariedade, muito 
próximo; aliás, ao espirito evangé
lico que busca atender ao homem 
na sua fibra mais íntima, sem re-

• correr a meIOS que ameacem a sua 
personalidade. 

A ação se simplificá e se huma
iliza também porque busca substi
tuir a contribuição exclusiva da arte 
e . da técnica de terceiros pela ini
ciativa e pela participação das pes
soas diretamente interessadas. Esta 
estratégia comporta grandes vanta
gens práticas, sobretudo do ponto de 
vista quantitativo, pois resolve o 
grave. problema de pessoal para dar 
assistência à multidão que pretende
mos e devemos atender. Convém 
ainda lembrar que o Mestre da Boa 
Nova eXige que descubramos sem
pre nov,?s obreiros para a sua mes
se: A promoção mais eficaz e mais 
completa, não é, por acaso, a que 
dá às pessoas condições para incre
mentar ainda mais a promoção? 
.. O ·bem, por sua vez, SÓ alcança 
o seu efeito completo quando quem 
o recebeu sabe transmiti-lo aos ou
tros. Formar agentes de saúde nos 
povoados e nas comuilidades mar
ginalizadas não é um simples expe
diente de ação, mas uma etapa har
mônica da caminhada rumo ao de
senvolvimento autêntico. Por outra 
parte surgem valores evangélicos 
também nesta iiliciativa de genera
lizar os benefícios da saúde, desde 
que saibamos recoífer à solidarieda
de d.as comunidades, sobretudo das 

. 
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comunidades . locais. Também · neste 
caSo .não se trata .de expediente ou 
de escolha de técnica mais eficaz. 
Criil-seem todos os responsáveis um 
clima. de confiança que se traduz por 
sua . diligente cooperação ' de todos 
numa. obra' comum e que todos re
conhecem como de utilidade de to
dos. O doente deve ' ser socorrido 
pela comunidade, desde ' a família 
até· o conjunto mais amplo. 

A doença não deve constituir 
motivo de isolamento ou de margi
nalização. O próprio restabeleci
mento da saúde comporta esta di
mensão social, coisa, aliás, que fi
cou muito esquecida na civilização 
ocidental. Só mima perspectiva co~ 
ino esta a saúde de cada um toma
se a preocupação de todos e os cui
'dados de saúde são garantidos pela 
colaboração de toda a comunidade. 
Não requer grande esforço para per
f:eber . como isto se radica profun
damente na mensagem de amor fra
terno que devemos transmitir, como 
responsáveis que somos pelo anún
cio do Evangelho. 

A salvação do homem jamais se 
realiza através de seu esforço iso
lado,. mas sempre em colaboração 
com os outros, recebendo e dando. 
O esforço de preparação evangélica 
.q\le nossos atos de caridade repre
sentam realiza-se perfeitamente bem 
quando a obra de misericórdia, de 
justiça e de amor leva as pessoas 
da comunidade a tomar consciência 
de que estão beneficiando a outras 
.pessoas. Estamos lançando o fer
mento evangélico na massa e este 
acabará por beneficiar também a 
promoção da. saúde. 

Algumasalitudes' evangélicas ' I 
• .' , 

.: . Embora não se possa afirmar' que 
as ' ações primárias de saúde sejam 
as . únicas que contêm inspiração 
evangélica, elas exigem, contudo, ' de 
seus promotores algumas ' atitudes 
muito achegadas ao Evangelho. . 

. 1. A primeira delas é a preocupa~ 
ção pelo homem todo e por todos 
os . homens. tão característica de 
Cristo que fez do homem não um 
objeto de sua assistência, mas o . su
jeito e o agente de sua própria sal
vação. Na obra de amor cristão, a 
perspectiva de conjunto jamais é 
esquecida. Cada etapa rumo ao pró
gresso do homem explicita' todo o 
seu' valor específico. A dignidade do 
homem caminha pari passu corri o 
amor que lhe levamos. O desejo de 
ver que o homem seja mais acom
panha a solicitude de atender às 
suas necessidades. 

z. A humildade exige que reco
nheçamos que não somos os úni
cos capazes de saber e de agir. Se 
soubermos dar aos outros oportuni
dadede aprender, acabaremos por 
descobrir neles preciosos colabora
dores, capazes de atuar. em certos 
níveis melhor que nós mesmos. Tra
ta-se de um aspecto bem evangéli
co. O próprio Cristo lembrou que - . . nao somos .mestres e que os pnmel-
ros serao os últimos. 

3. Isto impõe, tanto aos profis-
• • Ao' 

slonalS quanto aos que tem capacI-
dade de ação - muitas vezes ape
nas material -, uma grande 'calma, 
muita discrição 0'0, em outras pa
lavras, uma grande "pobreza de es
pírito". Trata-se, sem dúvida, de 

• • • campos nos quais a competencla 



profissional é indispensável. Mas 
também convém reconhecer que 
exigem um conhecimento das rea
lidades humanas e sociais que os: 
livros certamente não ensinam. Só 
podem ser adquiridas graças a um 
paciente contato humano com a 
realidade e a uma grande docilida
de em acatar as SUIlS lições. Isto 
impõe um grande desapego de si 
mesmo, de seus hábitos e de sua 
cultura. Só assim teremos condições 
para aceitar ritmos de vida mais 
achegados à natureza e menos de
pendentes dos artificialismos da téc
nica e do progresso. 

4. Para um cristão, fazer as coi
sas em comunidade e procurar que 
todos as façam assim, deveria cons
tituir uma atitude normal. Isto, po
rém, é mais fácil de aceitar em teo
ria que na prática. De fato, porém, 
qualquer encontro de homens de boa 
vontade não é nada mais nada me
nos que um encontro de irmãos, 
membros da mesma família e filhos 
do· mesmo Pai que quer que che
guemos à perfeição através do es
forço comum e da colaboração mú
tua. Se trabalhamos numa comuni
dade que já é cristã, o trabalho de 
promoção da saúde deve apoiar-se 
na partilha da fé e do amor mútuo 

que, em última análise, acabará por 
reforçar tanto a fé quanto o amor. 
Se estivermos trabalhando em co-
1I).unidades que ainda não são cris
tãs, perceberemos que a colabora
ção de todos numa obra tão essen-

. cial como a promoção da saúde 
constitui o momento propício para 
a compreensão das palavras de Cris
to: "onde dois ou mais estiverem 
reunidos em meu nome ... ". 

5. O conjunto de tais atitudes 
constitui um testemunho, isto é, o 
testemunho de nossa preocupação 
de, em todas as noSsas ações, anun
ciar a verdade e a eficácia da men
sagem de Cristo. Pode ser que mui
tos achem que ações menos espeta
culares e mais lentas retardem as 
conversões e as adesões às verdades 
formais. Para tais pessoas convém 
lembrar a parábola do fermento na 
massa. e que o cristianismo das pri
meiras gerações· transformou o mun
do daquele tempo através de uma 
penetração lenta e da ação quotidia
na dos cristãos no seu meio-ambien
te. Também neste · caso somos con
fortados pelas palavras de Cristo 
que nos garantem que o Reino de 
Deus se realiza sem estardalhaço, 
mas cresce lentamente, como a ár
vore frondosa que parte de uma 
minúscula semente. 

Você assistiu o Papa João Paulo I assumir a sua Cátedra? 

Assisti. Foi no dia 3 de setembro, na Praça de São Pedro, em Roma. Uma 
patética manifestação de apreço do mundo pela Igreja e pelos valores transcenden
I!lS que ela defende e propaga. Noventa e Ilove nações, 125 delegações, 10 
organismos internacionais, 16 Igrejas cristãs não católicas, 300 miI pessoas e 
centenas de riliIhões em 48 pafses ... A ninguém foi feito convite, mas Deus cha
·mou os seus filhos para esle· extraordinário momento de espirilualidade. (Pe. 
·Marco9 de Lima, SOB) 
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MARIA, MÃE · DO POVO 
DE DEUS, · 

NA AMÉRICA LATINA 

A devoção à MARIA é uma constante no Povo de Deus 
na América Latina, sob titulos diversos. 

Na preparação e na realização da Assembléia Episcopal 
de Puebla, Maria está presente, como Mãe 

de Cristo e da Igreja (Subsídios para Puebla, CNBB) . 

.. Irmão Aleixo Maria Aulran, FMS 
Mendes, RJ · 

A história dos homens se torna 
"história da salvaçao", graças, so
bretudo, a determinados aconteci
mentos dotados de carga especial de 
graça. São acontecimentos que qua
lificam o tempo evidenciandO! a 
ação onipotente de Deus Salvador. 
Verdadeiros kairós para empregar
mos a linguagem técnica. Um deles 
será, e já está sendo, a Conferên
cia do Episcopado Latino-america
no que se reunirá em PUEBLA. 
Fala-se, inclusive, de uma nova con
versão de nossa Igreja aos mais 
pobres, à cultura, e às religiões vin
das da África - o que significará 
sem dúvida alguma "fidelidade cres
cente a Jesus Cristo, o Senhor". 

Normalmente, esse momento de 
graça virá marcado. pela mãodis
creta e segura de Maria. Desde a 
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Encarnação até a Parusia, por Ela 
e com Ela tomam início e amadu
recem as obras de Deus em bene
fício de seu povo. Ela é a Mãe que 
dispensa os dons do Senhor. Mesmo 
que PUEBLA nada dissesse sobre 
Maria (o que seria por demais es
tranho) e sobre a tema e forte de
voção que lhe dedicam nossos po
vos, a Mãe de Deus não ficaria au
sente nem alheia às deliberações · e 
decisões que se vão tomar sobre a 
evangelizaçao e libertação do nosso 
continente nesse quase final de sé
culo. É com indizível prazer que 
lemos num dos documentos pre-, . 
paratonos: 

"A devoção a Maria é uma cons
tante no povo de Deus, na América 
Latina, sob títulos diversos. Na pre~ 
paração e na realização da Assem-



bléia episcopal de PUEBLA, Maria 
está presente, como Mãe de Cristo 
e da Igreja. Nesta presença deposi
tamos a nossa confiança de que 
PUEBLA representará um' momen
to 'decisivo para a evangelização .no 
presente e no futuro da América 
Laina" (1). 

Nossos pastores estão seguros do 
êxito pastoral de PUEBLA, por con
fiarem' na presença de Maria em 
meio deles. Nunca se ouviu dizer 
que Ela tenha falhado alguma vez, 
quando invocada por seus filhos ... 

. Mas, ' que significa confiança tão 
espontânea . e inabalável? Que se p0-
de esperar da intercessao da Mãe 
da Igreja nessa quadra de nossa his
tória? Como se manifestará sua in
tercessão, que assume todas as mi
sérias, . problemas e alegrias do nos
so povo tão sofrido e tão cheio de 
esperança cristã? A própria devo
ção mariana, tão arraigada no co
ração da gente, não poderia orien
tar determinado tipo de pastoral li
bertadora e evangelizadora, que ex
pressasse melhor ainda o engaja
mento da Igreja com os preferidos 
do Evangelho? 

. 11: certo que mirando-se em Maria, 
seu Protótipo e sua Mestra, nossa 
Igreja sentirá forças redobradas pa~ 
ra levar avante a perigosa' missão 
profética que ela descobriu em Me" 
dellín, fez dez anos apenas. Lendo 
o cântico de Maria a partir da si
tuação de hoje e ouvindo os cla
mores dos pobres e marginalizados, 
a Igreja compreenderá como boa 
nova de Salvação, a ser vivida e 
anunciada, li dimensão social e po
lítica da fé. Compreenderá que não 
se pode privatizar o Evangelho; que 

a Salvação não se identifica com a 
Política, mas que "toda Política está· 
marcada em' positivo (graça) .ou em 
pegativo (pecado) pela Salvação" 
(2); enfim que a verdadeira Políc 
tica é o campo da justiça e da ca
ridade na prática. A Virgem Mãe 
não é apenas a expressão da imen
sa ternura de Deus; ela é também 
maravilhosa educadora de nossa 
consciência socia! e de . nosso com
promisso como homem concreto 
e necessitado . . 

Aquela Igreja, ser~a e pobre, de
lineada pelo VaticÍlno 11 e tao tra
balhada por um' Paulo VI, de sau
dosa memória, e poi tantos bispos, 
sacerdotes, religiosos e leigos, mis
sionários e mártires das novas exi
gências do Evangelho, aquela Igre
ja sempre em construção... mais 
do que nunca aparece ' em Maria, 
em sua imagem evangélica, despida 
de jóias e ouropéis, ' sempre a ca
minho de Judá para a sua Visita
ção ou a cam'nho de Belém para 
o iminente nascimento 'de Cristo na 
nova sociedade ... 

Tudo isso estamos vivendo e sen
tindo na exultante trepidação ' de 
quem espera a vinda do Senhor 
para os novos tempos. Nós, religio
sos, abrindo os olhos para a dura 
realidade latino-americana, mais nos 
sentimos chamados a ser Maria, is
to é, a ser, como Maria, sinais vi
vos de comunhão em nossa Igreja. 
e prioritário que os religiosos desse 
continente se identifiquem espiritual
mente com a Pobre de "Yahweh" 
e humilde Serva, cuja contemplação 
ainda hoje é ação libertadora para 
todos. 

, 
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PUEBLA, preparada com nossa 
participação orante, ' reflexiva e en
gajada, à luz de Maria, seja tam
bém para todos nós, sobretudo para 
nós, um novo e grande encontro 
com o Deus que está sempre sal
vando e convocando seu povo em 
Jesus Cristo. 

Como migalbas de contemplação, 
vamos refletir sobre os seguintes 
pontos de real interesse: 

1) Povo ' de 'Maria, os latino
americanos sentem-se chamados a 
um compromisso de fé na linha de 
Maria. ' 

2,) Mãe do Povo de Deus, Maria 
necessita de instrumentos para a 
encarnação de, seu Filho em terras 
de América. " 

3) A "ótima parte" dos Religio
sos no "serviço marial" ao Povo a 
quern é enviada a Igreja da Améri
ca Latina. 

, Essas reflexões serão migalhas 
apenas. Não vão, por certo, saciar 
nossa ',fome de engajamento e de 
encarnaçao. Queira a mesma Vir
gem aumentar-nos essa fome e sa
ciá-Ia com o verdadeiro PÃO, ' que 
é CRISTO, Verbo de Deus encar
nado para a vida dos homens. 

Povo de Deus, povo de Maria, responde teu "fiat'" 

Quando 'em 1965, em plena at
mosfera conciliar, se realizou, em 
São Domingos, um Congresso Ma
riológico e Mariano Internacional; 
Paulo VI pôde ' atestar solenemente 
que a "América Latina sempre se 
distinguiu na devoção a Nossa Se
nhora, devoção que lhe chegou jun
tamente com as primeiras luzes do 
Evangelho. Os missionários que, nu
ma das' mãos" empunhavam a cruz 
de Cristo, na outra levavam a sa
grada imagem de Maria, fazendo 
com que o seu doce nome foss'e ou
vido logo pelas montanhas, ecoasse 
pelos vales e! ressoasse nos mares 
do novo mundo" (3). E o Papa 
âcrescentava: "Tantos foram os 
templos e santuários, edificados em 
sua honra, que com toda razão se 
poderia aplicár à evangelização da 
América aquelas palavras de São 
Cirilo de Alexandria, no Concílio 
de Éfeso: Por Maria, o Filho , Uni-

, , 
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gênito de Deus fez brilhar a luz da 
fé sobre os povos que viviam nas 
trevas e estavaml envoltos nas som
bras da morte". 

De fato, entre erros e acertos da 
colonização, os portugueses e es
panhóis foram sensíveis à dimensão 
marial do cristianismo. Como disse 
alguém, "debaixo de um peito de 
ferro escondiam, não raro, um co
ração terníssimo para com a, Mãe 
celestial" - o 'que explica a toma
da de posse das novas terras pela 
Mãe Conquistadora, copJ,(i provam 
os inúmeros santuários marianos a 
pontilhar o território de América 
Latina. 

Mas também os indígenas, donos 
e senhores nativos desse continente, 
sentiram-se logo poderosamente 
atraídos por esta "Virgen indiana 
de herrnosura eterna", como dizia 
o poeta guatemalteco, ' Juan José 



Micheo. Logo depois da Conquista 
do México (precisamente em 1531), 
aparece a Virgem! de Guadalupe ao 
mestiço Juan Diego, tornando-se 
Mae das Américas, anúncio, sím
bolo e exemplo da fusão amorosa 
dos aborígenes e dos cristãos evan
gelizadores. 

Em: cada nação latino-americana, 
Ela toma posse da terra e se mani
festa ao povo com nomes diferen
tes, mas de maneira análoga. Quase 
sempre escolhe um "pobrezinho do 
Reino" (índio ou escravo, pesca
dore81 ou colonos) , para revelar o 
seu desínio matemo de acompa
nhar e salvar o povo. 

:B a Virgem do Rosário, no Peru 
e na Guatemala, onde os catldilhos 
da independência a elegeram como 
Patrona, no ano de 1821. 

:B Nossa Senhora. do Suyapa, em 
Honduras; Nossa Senhora da As
sunção, em Nicarágua; Nossa Se
nhora da, Caridade do Cobre, · em 
Cuba; Nossa Senhora dos Anjos, 
em Costa Rica; Nossa Senhora da 
Paz, em El Salvador. 

Porto Rico a venera sob o títu
lo gracioso de "Nossa Senhora da 
Providência"; no Panamá, é a Ima
culada Conceição; Nossa Senhora 
do Coromoto, patrona da Venezue
la e Nossa Senhora de Chiquinqui
rá, da Colômbia. 

De São Domingos partiu toda a 
evangelização da América Latina; 
lá mesmo em Higüey, Maria apa'
rece nos esplendores de sua mater
nidade divina com o nome de "Nos
sa Senhora da Altagracia". 

O Equador, entre outros, gosta 
de dar-lhe o nome de "Nossa Se-

nhora das Mercês"; no Paraguai, 
é a Virgem do Caacupé; no Uru
guai, tem o nome curioso de "Nos
sa Senhora dos Trinta e Três". O 
Chile a tem como Patrona de sua 
naçao é a Virgem do Carmo 
de Maipu. Nossa Senhora dE1 Co
pacabana, na Bolívia, Nossa Senho
ra de Luján, na Argentina; Nossa 
Senhora Aparecida, em nossa pátria. 

A brevidade nos obriga citar ape
nas alguns dos títulos mais impor
tantes na admirável geografia ma
rial de nosso continente. Aqui, co
mo em outras partes do mundo, 
Nossa Senhora fez a sua múradia. 
Aqui, ela tem o seu trono de Rai
nha, a sua presença de Mãe queri
da de todo o povo. 

, Diversas vezes, no decorrer da 
história, esse povo professou e re
novou sua "consagração" ao 'pa
tronato e ao serviço de Maria. Fo
ram momentos de aflição ou de 
ação de graças, muitas· vezes entre
laçados com as horas mais impor
tantes da história nacional. Espere
mos que o constante patrocínio da 
Mãe de Deus sobre a nossa gente 
seja cada vez mais reconhecido, não 
só como um mimlo da Providência, 
mas também como um apelo de 
Deus para nos tornarmos, com a 
graça e nossa colaboraçao, um po
·vo livre e santo, fiel à sua vocação 
de proclamar as maravilhas de Deus, 
que "exalta os humildes... sacia 
de bens os famintos... acolhe o 
seu pessoal, fiel a Seu amor". 

O povo simples tem muito viva 
a consciência cristã de ser filho da 
Senhora das Dores e da Esperança. 

, 
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"Em Maria; -escreveu o Cardeal Pi~ 
rônio, o povo se sente interpretado 
e assumido. Por isso, na América 
Latina, a devoção a Maria é um 
modo de conservação da fé e um 
princípio da mais profunda Evange
lização. América Latina é um con
tinente essencialmente mariano" (4). 

É claro que essa piedade popular 
mariana apresenta-se muito rica e 
vulnerável, ;lO mesmo tempo. Am
bígua, como toda realidade humana, 
tanto pode :encobrir certa forma de 
alienação religiosa, como oferecer 
reserva muito . significativa de liber
tação, resistência e esperança au
têntica. Cumpre evangelizá-la, onde 
for necessário, para que ela, por 
sua vez, cumpra .. sua providencial 
missão evangelizadora. As novas 
gerações latino-americanas precisam 
urgentemente "descobrir a verdadei
ra Maria Santíssima". 

Sim, é Urgente a pregação marial, 
a catequese mariana autêntica, aque
la que foi propugnada pela "Ma
rialis Cultus" e que no Sínodo Ro
lIlano . dos Bispos, em Roma, no 
ano passado, tini Cardeal defendia 
com seguintes palavras: 

"A apresentação da fé, que tem 
a Igreja Católica na Virgem. Maria, 
é . uma dimensão indispensável da 
catequese. Nossa Senhora, nos mis
térios de sua existência, é um com
pêndio de catequese e um catecis
mo vivo, que chama os fiéis, e, so
bretudo, os jovens a uml compro
misso de fé e de perfeição cris
tã" (5). 

A grande mensagem de vida cris
tã da "catequese e pregação" sobre 
Maria é levar-nos a "fazer tudo o 
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que Ele disser" (Jo 2,5), em ou
tras palavras, a fazer-nos adotar co
moatitude fundamental a do Fiat 
de Maria (Le 1,35). E isso vai lon-
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ge em suas consequenclas. 

Por . exemplo. A MariaUs Cultus, 
insistindo sobre a característica ni_ 
tidamente antropológica que deve 
assumir a nova piedade marial, 
mostra-nos uma como que face ocul
ta de NosSa Senhora. Maria é aque
la que dialoga com Deus no mo
mento decisivo da Encarnação e 
Comunga durante toda. a sua vida 
com o projeto libertador do seu Fi
lho J esus. No Magnificat ela não 
hesita em proclamar a justiça sal
vadora de Deus eo a nova; ordem 
instaurada pelo Salvador. Longe de 
ser uma mulher alienada, fechada, 
estranha aos problemas mais .dolo
rosos da humanidade, Maria conhe
ce de perto e por experiência pes
soal muitos desses problemas, vi
gentes ainda hoje; ela se empenha 

• •• em promover a JustIça, o amor, a 
unidade na comunidade dos discí
pulos. É mulher quq soube optar 
com coragem pelo Reino de Deus 
e pagou o preço de tal opção. A 
devoção, que lhe devemos, não po
de, por conseguinte, exaurir-se em! 
atos de veneração e de confiança, 
mas deve tender à identificação es
piritual e dinâmica com o mais pro
fundo de si mesma. Uma devoção 
de seguimento e imitaçao de Maria. 
Imitá-la em quê sobretudo? Respon
de-nos a própria Marialis Cultus: 

"Maria é modelo, sobretudo, ' da
quele culto que consiste em fazer 
da própria vida IIID1a oferenda a 
Deus. .. O SIM de Maria é para 
os cristãos lição e exemplo, para 



fazerem da obediênCia à Vontade 
do Pai o caminho da própria san
tificação", nC? 2l. 

O SIM de Maria foi, como sabe
mos, uma entrega jubilosa e cheia 
de coragem para LUTAR pelo Rei

. no de Deus que vinha · em Jesus: 
um REINO de Justiça, de Amor e . . 
de Paz. Maria; aceitou Jesus com 
todo o seu projeto redentor. E se 
consagrou inteiramente à sua Pessoa 
e Obra, como · disse a Lumen Oen" 
tium. 

Nossa devoçao a Maria tem que 
assumir essa forma. A Vontade do 
Pai, · o Projeto de Cristo, o impulso 
irresistível do Espírito Santo, nessa 
hora de despertar da América La
tina, é a LIBERTAÇÃO da nossa 
gente. Uma libertaçao . total, inte
rior e concreta pelos caminhos do 
Evangelho e na docilidade ao Es
pírito. 

- . 
Povo de Maria, os americanos 

sentem-se, mais do que nunca, pres
sionados pela divina Caridade a 
dedicarem suas vidas, seus talentos, 
suas · forças e energias libertadoras, 
à construção de Uml Continente mais 
cristão, . acabando com as injustiças 
ti o pecado que desfiguram em nos-o 
sos semelhantes a límpida ímagem 
do Cristo, Homem Novo. 

. . 

Continuar aceitando a realeza de 
Maria, seu patrocínio, sua presença 
materna em nossa terra, é o mes
mo que comprometer-se com Ela e 
por Ela. na "promoção da justiça 
que liberta o oprimido, da caridade 
que socorre o necessitado e, sobre
tudo, no testemunho do amor, que 
edifica Cristo nos corações" (M.C. 
37). 

Talvez nos faltem ainda formas 
concretas e pedagó gicas desse novo 
modelo de piedade marial. Estamos 
apenas descobrindo a dimensão so
cial e apaixonante da devoção cris
tã à Mater Eclesiae. Em termos miais 
simples, estamos começando a per
ceber, a uma. nova luz, que não 
podemos chamar a Maria de Mãe, 
se não nos empenhamos de verda
de com os homens, nossos irmãos 
enilMaria. :B nova versão do pre
ceito evangélico da caridade frater
na. Que nossa reflexão e nossa cria
tividade pastoral, bafejadas pelo so
pro do Espírito, nOSl levem lIj en
carnar, no dia a dia e numa polí
tica segundo o Evangelho, esse sen
timento único de filiação maria! e 
de fraternidade universal em Cristo 
Jesus. 

Por Maria, fomos evangelizados 
à fé em Cristo. Segnindo a Maria, 
faremos com que nossa América 
Latina chegue à plenitude da liber
dade gloriosa dos filhos de Deus. 

Mãe do povo de Deus, Maria deve prolongar sua missão aqui e agora 

Na Sagrada Escritura, um dos 
conceitos mais lindos é, por certo, 
o . de . paternidade ou maternidade 
espiritual. Deus é PAI, deus é MÃE 
também. E apraz-lhe comunicar al-

go dessa indizível realidade, que 
configura da maneira mais perfeita 
possível suas relações conosco. Se 
é verdade que "ninguém é tão pai 
(ou tão mãe) quanto o próprio 
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DEUS".. também o é que, em sua 
misteriosa providência, outros seres 
participam limitadamente dessa sua 
prerrogativa infinita. Lembramo-nos 
logo da Igreja e de Maria, ambas -maes, porque concorrem para ge-
rar . o Corpo Místico de Cristo, que 
somos nós todos. Repetindo um an
tigo Padre da Igreja Latina, Paulo 
VI escreveu na Marialis Cultus (28):. 
"se bem que uma e outra, Mãe de 
Cristo, nenhuma delas sem a outra 
dá à luz a todo .0 Corpo". E um 
pouco mais abaixo: "uma não po
de· subsistir sem a outra". · 

A perspectiva teológica e patrís
tica dessa identificação mística en
tre a Igreja Mãe e Maria Mãe
Maria, comlo personificação e ima
gem ideal da 'Igreja; a Igreja, co
munidade na qual nascemos, somos 
alimentados na fé e vivificados pelo 
Espírito de Cristo, como instrumen
to e prolongação da ação materna 
de Maria tal perspectiva é de 
molde a fazer-nos entender e abra
çar com entusiasmo a missão apos
tólica que nos compete como discí
pulos do Senhor Ressuscitado. Dar
mo-nos o título de "instrumentos" 
de Maria e missionários da Santa 
Igreja não é nenhum abuso de lin
guagem, nenhum exagero de retó-

• fica sacra. 

De que maneira, porém, Maria 
exerceu aqui na terra e, de certo 
modo, pela mediação da Igreja, 
continua exercendo sua maternida
de espiritual? :P. dessa maneira que 
também cada um de nós segundo 
a graça da própria vocação, con
cretizará e prolongará a missão ma
terna de "gerar e educar" os no
vos filhos de Deus, digamos, em 
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terras de. América. como no mundo 
inteiro. • 

. Uma afirmaçao do Cardeal Pirô
nio será muito útil para a resposta: 
"Maria sintetiza os pobres que es., 
peram a; salvação do Senhor. Foi 
a primeira liberta da escravidão do 
pecado e feita nova criação pelo 
Espírito. Por sua obediência: de fé, 
coopera na missão libertadora de 
seu Filho. O SIM de Maria torna 
possível a redenção, a: reconciliação 
dos homens com o Pai. Aos pés da 
Cruz, Maria sela a sua entrega total. 
Quando o Filho, pelo sangue da 
Cruz, pacifica todas as coisas e li
berta o homem da lei do pecado e 
da morte, Maria participa nesta sua 
tarefa salvadora". 

Por conseguinte, Maria, pobre e 
pequenina, liVre e liberta, participa 
intimamente e a Um título especial 
da tarefa salvadora de Jesus. A 
Anunciação e o Calvário são os 
dois pólos ou momentos fundamen
tais de sua maternidade libertadora 
e universal. Ouçamos ainda o nos
so Cardeal: 

"Desde su perfecta docilidad aI 
Espíritu, María engendra en la con
templación y la cruz, la Pai abra y 
el Misterio de la reconciliación. Li
berada en Cristo, sigue liberando. 
en el misterio de la Iglesia". 

Aí está a lei de toda geração es
piritual, de toda obra libertadora 
na Igreja, que é a única esfera de 
vida divina para os homens: Con
templação e Cruz. Contemplação 
é comunhão profunda e amorosa 
com o desígnio Salvífico do Pai -
o que obtemos cada vez mais por 
uma vida de oração sincera. Cruz 



é solidariedade e luta com o ho- . 
memsofredor e injustiçado para li
bertá-lo em Deus. 

Os cristãos de América Latina 
necessitaml receber de PUEBLA um 
novo impulso, uma. nova: convoca
çao ec1esial para, na docilidade per
feita ao Espírito Santo, gerar na 
contemplação e na cruz o homem 
novo que aspira a nascer e a cres-

• • cer em nossas Igrejas, em noss·;IS 
populações indígenas e camponesas; 
em nossas cidades e comunidades. 

Desde o Vaticano 11 e, mais par
.ticularmente a partir de Medellín, 
as pessoas mais engajadas na Igreja 
estão se esforçando por viver m~is 
a pobreza de Maria, sua disponibi
lidade, seu espírito de serviço e de 
comunhão com os mais humildes, 
pobres e fracO&. 

Isso é muito alvissareiro. A Igre
ja está decidida a tornar-se mais do 
povo, mais profética, mais compro
metida com os valores essenciais do 
Reino. "Luta-se com mais ousadia 
pela causa de Deus, que é a causa 
da justiça e do direito dos pobres". 
Como escreveu D. Marcelo Pinto 
Carvalheira: ."Dentro do submundo 
dos pobres, a Igreja se sentiu cha
mada a ser o sacramento da liber
tação integral. Fez · seu o desejo de 
emancipação tota\. e de libertação 
de qualquer servÜ:lão das grandes 
maiorias empobrêcidas do nosso 
povo" (6). : _ 

• 

Diríamos que aJgo· da grande ân-
- "A • • sla messlaDlca que constrangia o 

coração maternal de Maria está pas
sando para nós, gente de Igreja. 
Deus nos dê sua coragem e perse
verança para "completar em nós o 

que falta à Paixão de Cristo", quan
do soar a hora da suspeita, da ca
lúnia; da perseguição, que não po" 
derao faltar. A espada de dor, que 
lhe atravessou a alma,. ainda está 
penetrando no Corpo miístico de seu 
Filho. Componentes dessa "espada" 
(Lc 2,35) nao seriam também as 
tensões que, no momento, sacodem 
a Igreja e chegam, por vezes, a 
ameaçar 51Ia unidade, dom perma
nente do Senhor? As opções ideo
lógicas dos cristaos, amiúde con
trastantes entre si, podem também 
aumentar. essa taxa de sofrimento e 
de perplexidade com a qual vamos 
colaborando na redenção do mun
do. Entretanto, como já se verifi
cou, o maior impasse na caminhada 
do Povo de Deus, aqui na América 
Latina, é o fato de nossa Igreja es
tar vivendo dentro de um mundo 
m'arcado pelo :capitalismo depen
dente, associado e excludente (7) 

o que leva consigo um estado 
permanente de violação dos direi
tos humanos. Como fazer para 
"evangelizar" esse mundo? Basta
nos ser a voz dOi> que não têm 
vez nem voz? Como esperar contra 
toda esperança e não nos cansarmos 
(ou nos decidirmos a) de conscien
tizar libertadoramente as massas po
pulares entregues à solicitude pas
toral da Esposa de Cristo? 

PUEBLA deverá buscare mos
trar no grande sinal escatológico de 
MARIA, nossa Esperança, Vida e 
Doçura, aquela fé inquebrantável e 
prática em Jesus crucificado e res
suscitado. Não basta à Igreja ser 
Maria aos pés da Cruz dos que so
frem hoje em dia em nosso conti
nente dominado pela miséria e pe-

, 
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las injustiças. ' Cabe-lhe ainda, nessa 
hora, identificar-se com Maria na 
aurora da Ressurreição, anunciando 
sem temor e sem ódios, que o Se
nhor acaba vencendo o mundo. Que 
sua vitória, hoje como no passado, 
tomará o cam'nho da loucura da 
cruz, da fraqueza dos instrumentos, 
do que é ignóbil e abjeto aos olhos 
do mundo (1 Cor 1, 27-28). 

Estupendo se, Il começar pelos 
Bispos ' mas continuando capilar~ 

mente por todo o Povo de Deus, to
dos nós saíssemos de Puebla com
prometidos na linha de Maria que, 
por nosso intermédio, deve prolon
gar sua missão libertadora aqui e 
agora! Com Ela e como Ela, mais 
a serviço do nosso Povo! 

o serviçomarial dos religiosos ao povo Latino-americano 

Em termos de vocação para o 
serviço e para o testemunho de vi
da, os Religiosos receberam precio
so quinhão. Com isso, não preten
démos de modo algum reconhecer
nos superiores ao restante do Povo 
de Deus. Somos todos, religiosos e 
leigos, objetos e testemunhos vivos 
do infinito amor do Pai. Todos de
vemos ser Igrejlr viva empenhada, 
na força do Espírito, a servir à cau
sa da Libertação. 

Não obstante, como sucedeu para 
Maria, temos que nos mnstrar ale
gres e agradecidos pelas exigências 
e graças particulares de nosso cha
mado ao "seguimento de .Cristo" 
mais de perto. É SÓ vivendo em 
plenitude a Vida Religiosa que nos 
daremo's conta da imensidao do ca- ' 
risma recebido. Fomos chamados e 
consagrados para o bem de todo o 
Corpo de Cristo, que é a, Igreja. 
Nossa vivência ' da consagração é 
"vital" para o resto do Povo de 
Deus. ' Somos "sinais" que devem 
anunciar-lhes a presença desde já 
dos bens do Reino,sobretudo a pre
sença da alegria pascal e do dom! 
da comunhão com Deus e com os 
homens. 
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Interessante notar como o evan
gelho nos fala da alegria messiânica 
de Maria a explodir justamente no 
momento de sua Visitação: Maria 
se rejubila pela experiência da Sal
vação num contexto de convivência 
e de serviço humilde e fraterno. Ê a 
serva pequenina que; fala de Deus 
e profetiza ao mundo a partir de 
seu encontro com Isabel em clima 
pentecostal. O Magnificat é teste
munho da Salvação iniciada no mun
do, mas tal palavra da Mãe do Se
nhor tem o valor de traduzir-se num 
ge5to numa ação inequívoca de so
lidariedade e comunhão com as 
pessoas. Da mesma forma, o teste
munho profético dos Religiosos, na 
América Latina, há-de expressar-se, 
primeiramente, num estilo de pre
sença e de -serviço, aos necessita
dos, aos marginalizados sobretudo, 
ao mundo oprimido e sofredor que 
aspira à efusão do Espírito de Jesus 
Cristo Libertador. . 

Quem poderá aquilatar exatamen
te os entusiásticos esforços e tenta
tivas que Religiosos e Religiosas 
vêm fazendo nesse sentido'! Só Deus 
pode julgar nossas opções "evangé
licas" pelos pobres e pelo povo, cO-



mo taJllibém nossas omissões e co
vardias. Somente Ele, que sonda as 
profundezas de nossos corações, é 
capaz de realizar e superar ·nosiios 
desejos, converter nossas estruturas, 
reconduzir-nos dos perenes desvios 
à pureza original de nossos carismas 
fundacionais. Resta, porém, que as . 
"novas tendências da Vida Religio
sa em América Latina" estão a re
velar-nos de modo impressionante 
"Sua" vontade. Não é possível que 
não venha do Espírito tanto desejo 
autêntico de transfonnar a Vida Re
ligiosa numa . experiência profunda 
do Evangelho, Iibertando-a de tan
tas contaminações do "mundo". 

A Igreja Latino-americana neces
sita da diaconia maria! dos Reli
giosos, do seu serviço ao Povo de 
Deus no espírito e em comunhão 
com Maria, Serva e Irmã como nin
guém. 

Linguagem e vida mais simples 
- na . simplicidade de Maria; inser-

NOTAS · 

(1) Subsidlos para Puebla aprovados 
pela · Assembléia Geral da CNBB. Ver 
REB, Julho de 1978. (2) Clodovis Boff, 
em REB, Junho de 1976. passim. (3) 
Paulo VI, Mensagem ao Congresso Ma· 
riQlógico,Mari'lno de Santo Domingo, 
1965; em· Maria et Sacra Scrlptura, 

ção fraterna nas periferias das cida
des ou no meio rural, nas comuni
dades de base ou nos · centros ur
banos; audição da Palavra de Deus . 
e busca incessante do Rosto do Se
nhor - na contemplação de Maria; 
paixão efetiva pelo que nos une na 
caridade de Cristo - prolongando 
a m'aternidade espiritual de Maria; 
amor universal e ruptura (renúncia 
evangélica) com tudo o que retarda 
o advento do Reino .- eis a emo
cionante práxis libertadora da Vida 
Religiosa quando bem vivida na co
munidade maior do Povoo de Deus. 

. 
Eis a graça que podemos e<>perar 

e que devemos pedir pela interces
sao da Mae da Igreja, que está na 
América Latina e que vai se tornar 
bem presente em PUEBLA para os 
nossos POVOS. Tornem-se os reli
giosos desse continente como Maria 
no Cenáculo junto aos apóstolos e 
discípulos do Senhor, memórias vi. 
vas de Jesus. Cristo e promotores 
da comunhão entre os homens no 
dom inenarrável do ESPíRITO. 

Atas do Congresso, Roma. (4) PIRONIO, 
EDUARDO, Llberaclón Humana y Llbe
racl6n Espiritual, Buenos Ayres, 1976. 
(5) Cardeal Carberry, Pronunciamento· no 
Sínodo de Roma, em Nova Aurora, de
zembro de 1977. (6) CARVALHEIRA, 
MARCELO, A caminhada do Povo de 
Deus na América Latina, em REB, junho 
de 1976. (7) Idem, Ibidem. . 
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os . RELIGIOSOS · 

E A PROMOÇÃO 
.VOCACIONAL 

Receio que o não falar das maravilhas que Deus opera 
em nossos Institutos acaba dando 

uma imagem tão distorcida da realidade quanto 
seria falar . apenas do que precisa ser 

mudado. Sou dos que acreditam que a pastoral 
vocacional começa quase sempre dentro do próprio Instituto. 

Pe. José Fernandes de Oliveira, SCJ 
São Paulo, SP 

Uma das virtudes mais bonitas 
em curso na Igreja do hoje-agora é 
a modéstia. E não estou brincando 
nem sendo irônico desta vez. Meus 
leitores que W acostumai:am a meu 
estilo brincalhão de dizer verdades 
às vezes duras, devem também ter 
percebido que há certas verdades 
que me deixam tímido. Há qualquer 
coisa no ar que nos deix31 muito 
humildes, quando nós, católicos de 
hoje, somos chamados a testemu
nhar a respeito de nossas famílias 
religiosas, dioceses ou até mesmo 
paróquias. E nossa humildade, em 
que pese a força de conteúdo que 
apresente, chega, por vezes, às raias 
da omissão. Sei lá. .. Somos capa
zes de falar abertamente dos defei
tos de nossa Igreja, de nossos Ins
titutos, de nossas dioceses ou paró
quias e o fazemos com sinceridade 
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incrível, mas quando toca a vez de 
apontar para o lado positivo, reco
lhemo-nos a um mutismo constran
gedor de quem não fala, não acha 
que se deva falar nem entende aque
les que falam! do que vai bem den
tro da Igreja e de seu Instituto. 

Mentiria se dissesse que nao en
tendo as razões desse comporta
mento. 1i feio, imaturo e até mes
mo ingênuo ficar falando bem de si 
ou do grupo, como se a verdade 
consistisse em perfumes de incenso 
à própria causa. Assim é que, na 
Igreja Católica, é muito raro encon
trar um padre, uma irmã ou um ir
mão que publicamente elogiem a 
sua própria comunidade religiosa. 
Preferem o testemunho de . silencio 
e da ação para tornar conhecida a 
sua família espiritual. Observo os 



J esúítas com seus incríveis ' valores, 
os ,Franciscanos com sua admirá
vel eS'Cola de simplicidade, os Be
neditinos, os Capuchinhos, os Bar
nabit$, ' os Verbitas, os Salesianos, 
Paulinos, os Pie-Pus, os Combonia
nos, 00 Claretianos e outros e, fico 
pensando: naot me lembro de ne
nhum' deles que tenha puxado o 
assunto dos valores de suas famílias 
religiosas. ,Sei e vejo o quanto gos
tam de ser quem são e de estaT 
aonde estão, mas a modéstia não 
lhes permite falar muito alto das 
maravilhas que o Senhor fez por 
eles e operou por meio de seus 'ins
titutos. 

Por razões do apostolado que 
exerço em vários fronts de Igreja, 
penso que sou uml privilegiado. Sou 
constantemente posto em , contacto 
com religiosos e religiosas .co caso 
delas é o mesmo) das mais diver
sas denominações. E não posso 
deixar de constatar essa verdade. 
Eles amam profundamente a sua 
fanu1ia religiosa, na qual se realizam 
e ajudam outros a se realizarel)l\, 
mas preferem falar pouco ou quase 
nada do bem e dos valores que há 
em seus Institutos. Não resta a me
nor dúvida de que tudo isto é mui
to santo e muito , nobre. E agora 
vem o meu caso e a minha refle-

'-xao. 

Já fui pilhado umas não sei quan
tas vezes, falarido bem de m&nha 
Congregàção e testemunhando, dian
te de colegas padres ou religiosas, 
em favor das maravilhas que 'Deus 
tem operado em nosso meio. Des
pretenciosamente, e até com uma 
certa · ingenuidade, nos cursos ou 
dias de reflexão que tenho condu-

zido em torno do tema JUVENTU
DE E VOCAÇõES, falo aberta
mente de m'nha Congregação e, 
mais especialment~ de minha Pro
víncia. Digo, sem o menor ' cons.
trangimento que estamos bem de 
vocações, que já faz vários anos que 
Deus nos tem abençoado com mui
tos candidatos, com boa qualidade 
de vocacionadoo II COm! perspecti
vas consoladoras. Fico sabendo de
pois, que isso impressiona muito 
mal a alguns padres ou irmãs, para 
quem, falar do que vai bem numa 
comunidade religiosa beira ao triun
falismo e à falta de humildade. 

Não faz muito tempo, soube até 
mesmo dI'; um colega que ficou 
aborrecido com minha franqueza 
de afirmar que "às vezes" (e eu te
.lho certeza que disse "às vezes") 
uma Comunidade Religiosa vai mal 
de vocaçoes porque ali não ' se tra
balha pelo carisma que Deus lhes 
concedeu. Disse e afirmei que 
quando' os ,jovens não nos vêem 
entusiasmados e cheios de carinho 
pela nossa família religiosa, perdem 
qualquer vontade que poderiam ter, 
de buscar o sacerdócio ou a vida 
religiosa ao nosso lado, Interpre
tou ele a minha afirmação como 
prepotência de um padre vaidoso 
com o fato de sua província ter um 
grande número de candidatos. .. E 
disse mais, Disse que não tinha ido 
à reuniao para ouvir um padre fa
zer propaganda de sua Congrega--çao. 

, Propaganda: é esta palavra mági
ca, mas ainda maldita que entorna 
ci caldo! Para, alguns, tudo é mal 
quando se trata desse assunto. Acos
tmn'aram.;se a ver o lado sensacio-, 
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nalista ç comercial das propagandas 
de TV ou de jornal, e tanto se far
taram das Olientiras desse tipo de 
propaganda, que, acabaram por. es
quecer , que, ao lado dessa aberra
ção, existe também a propaganda 
pura, honesta e hunúlde, que é a de 
quem expõe um produto genuíno 
como incentivo a outros produtores, 
capazes de ,conseguir até muito mais 
do que aquilo que foi apresentado. 

N6s estamos ficando com medo 
de falar bém de NOSSOS INS'Ill'U. 
TOS. Uma competição infantil, ou 
um tanto quanto imatura de ontem, 
que chegava a comparar congrega
ções religiosas e institutos na base 
do quem tem mais ou do quem 
mais oferece, causou divisões e fe
ridasdifíceis de pensar. Muitas dio
ceses se viram às voltaS com o in
fantilismo anárquico de alguns pro
motores vocacionais, que chegavam 
a roubar candidatos de outro insti
tuto ou até mesmo da diocese. Co
mo quase sempre o método usado 
era a PROPAGANDA insidiosa e 
promesseira e a exaltação dos mé
ritos da dita ordem ou congregação, 
parecia lógico rebelar-se contra esse 
tipo de pastoral do elogio em causa , . 
propna. 

A crise veio ensinar que, ou tra
balhamos todos pela mesma causa 
e sem sectarismos, ou perdemos 
terreno junto à juventude católica. 
E foi assim que, devidamente escal
dados, os religiosos passaram 'a 
nunca mais elogiar suas próprias 
comunidades, seguros de que pro
paganda se faz com ação e testemu
nho de presença e não com divul
gação de dad~ C( phla,vras. CER
TOS, CERTOS, CERTíSSIMOS, 
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diria eu; Mas lembraria que há lu
gares onde não se deve falar demJais 
dos próprios wcessos e há lugares 
ondQ ~ IMPRESCINDtVELQUE 

' . . . ' 
SE , FALE. Explico-me: diante dos 
jovens por exemplo, eu jamais disse 
que minha Congregação tem mui
tos candidatos ou que tem mais ou 
menos membros do que outras. Nem 
me passou jamlais pela cabeça a 
idéia de estabele!;er comparações 
quanto a números. , Não julgoim~ 
portante que eles saibam essas , cai" 
sas. Mas, diante de PROMOTO~ 
RES E BISPOS, penso que é um 
serviço à Igreja info'rmar quantos 
candidatos temos, como trabalha-

• • mos e quaIS os: sucessos ou IOSU-

cessos obtidos. Se é importante que 
se saiba que HÁ SETORES EM 
CRISE NA IGREJA é também " im~ 
prescindível que se saiba;' que HÁ 
SETORES EM FRANCO DESEN
VOL VIMENTO. Não podemos, em 
nome da humildade, correr o risco 
de fechar os olhos para o positivo, 
nem cultivar -nossos insucessos ' co
mo se fossem eles a sina da Igreja 
do Brasil. 

Penso e creio, com toda a since
ridade de pastoralista, que devemos 
uma obrigação à Igreja. Se está ha
vendo sucesso deve-se ele ao esfor
ço e, por vezes, ao martírio moral 
de todos aqueles que arriscaram, 
renovaram, perderam aqui, vence
ram ali, mas 'tiveram a coragem de 
nos deixar uma, Igreja com maior 
flexibilidade para que nela sebus
cassem novos métodos de agir e no
vas maneiras de ser: m'étodos e ma
neiras que, 'ao fim e ao cabo, nos 
conduziram a um novo' diálogo com 
a juventude e, com esse diálogo, 'a 



11m novo surto vocacional em al
gumas regioes do país. 

Não está tudQ bem, mas tam
bém não está tudo elDl cris·e. Muitas . . ,. . . . . . ,. provmclas se reorganIzam, semma-
rios . se. reabrem, institutos se re
moçam, dioceses respiram aliviadas 
e os jovens pergüntam ' ONDE, 
COM ' QUEM, . POR QUE E A'ffi 
ONDE IR~ ' . ' . 
. . . : '. ' . 

. . 

Guardando a devida modéstia e 
evitimdQ . ferir a nobre ' virtude da 
humildade, penso que já é hora de 
MADURAMENTE reavivar os ca
tismas e de ·proclamá-Ios. Ficaevi
dente que há perigos neste proce
der. Haverá sempre ~lguIDI padre, 
irmão ou itma incapazes de enten
der . que TESTEMUNHO NÃO fl 
A MESMA COISA QUE PROPA
GANDA BARATA. Alguns talvez 
continuem a falar . de sua Ordem 
ou Congregação como a melhor, a 
que mais oferece oportunidades e 
ou~ras barbaridades desse jaez. Mas 
penso que já se amadureceu o su
ficiente nesse campo para que se 
saiba COMO FALAR DO QUE 
VAI BEM e COMO FALAR DO 
QUE AINDA E CRISE. 

Sou a favor dos encontros onde 
promotores vocacionais falam do 
sucesso e dos fracassos de suas pro
víncias ou di00e5es. E urgente que 
se faça isso em! todo o país, para 
qUe! tenhamoS! um quadro das es
peranças, dos erros e dos acertos . 
acontecidos nesse campo tão impor
tante e fundamental para a Igreja 
- Comunidade que está nascendo 
em nosso país. Penso que, nas reu
niões de clero, religiosos e lideran
ças leigas não se deve ser tímido. 

Proclamemos o que há de bom em - , . nossas congregaçoes e prOVIllClas, 
o que telDl sido feito e quais os fa
v~es que Deus nos tem concedi~ 
do. Falemos com a mesma humil
dadedas coisas boas e das cOisas 
negativas que nos acontecem. Não 
apenas das coisas negativas. 

ReCeio que O NÃO FALAR das 
maravilhas · que Deus opera em nos
sos institutos acaba dando uma ima
gem tão . distorcida· da realidade 
qu~to serilli - o FALAR APENAS 
DO QUE PRECISA SER MUDA
DO. Não temos o direito de ocul
tar nossa luz, ou, '''esperar que a 
vejarnr'.· Como saberão que somos, 
qual O' nosso carisma e o que acon
tece conooco, se não falamos? Sou 
dos que acreditam que ' a pastoral 
vocacional começa quase .sempre 
dentro do própriÇ) instituto. Quando 
acreditamos na força de nosso ca
risma e falamoS' dele! abertamente, 
sem humildade fingida, m06trando 
qual era o sonho de n0660S funda
dores, quem eram eles ou elas, o 
que pretendiam, onde acertaram, 
onde foi preciso readaptar, torna
inOS mais conhecida na Igreja a 
nossa peculiaridade, que unida! às 
dos outros institutos vai formalr a 
corrente histórica de nossa geração. 

Não podemos ser inconseqüentes. 
Fica bem claro e evidente' que o 
VOCACIONISTA e o religioso ou 
o diocesano chamado a falar, falará 
de seu instituto; ou de SUBI forma 
de vida como algo COMPLEMEN
T AR na Igreja. Saberá realçar as 
virtudes dO<')' outros e sentir-se parte 
de um organismo cheio de mluitas 
opções e possibilidades. Mas que 
deve falar de seu FUNDADOR e 

.-
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DO CAMINHO pOor ele seguidOo 
para imitar 00 SenhOor Jesus, issOo 
sim, DEVE, DEVE e DEVE POR 
QUE DEVE. . 

Os jOovens quase nada sabem sOobre 
nOoSsos fundadOores. Alguns nãOo que
rem ouvir mais nada por satura
ção: hOouve cOongregaçOoes que fala~ 
ram demais de seu fundadOor. E des
comunicaram; pelo excessOo de cul
tOo à persOonalidade. Outros falaram 
de menos e também pecaram pela 
OomissãOo. E há os que nãOo falaram 
absOolutamente nada. E colheram 00 

nada cOomOo resultado... Ora, a 
Igreja precisa ·de figuras fOortes, de 
caminhos alternativOos de serviçOo, e . . 

de famílias religiOosas oou clero dioce
sanOo . . A cOonjuntura atual ainda nãOo 
os dispensa. E nem sei se um dia 
venha a OocOorrer tal possibilidade. O . , 
que sei e . que, se queremOosuma 
Igreja Viva, é melhOor que promOo
vamOos oos carismas. E se queremOos 
prOomOovê-IOos, parece-me evidente e 
natural que falemOos de NOSSOS 
INSTITUTOS, DE NOSSAS REA
LIZAÇOES, DE NOSSAS ESPIRI
rUALIDADES, DE NOSSOS FUN
DADORES, DE NOSSAS LIMITA
ÇõES E DE NOSSAS POSSIBILI-
DADES. . 

.. o. que erro odioso e. que nunca 
mais deverá vOoltar é a pirataria voo
caciOonal de quem literalmente "rOou
bava" um candidatOo, · cOom a vaido
sa pretensãOo de "ter mais a Oofere
cer". Com as nOovas equipes vOoca
ciOonais, quase tOodas cOompostas de 
diOocesanOos e religiOosOos das mais di
versas procedências, esse perigo di
minuiu. Já se trabalha (cOom rarís
sim3.S! e tristes excessões) na uni
dade eclesial. :s pOortantOo chegadOo 
00 momento de se falar dOo que há 
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de bOom em nossas· diOoceses, cOon
gregações e Oordens. J á é hOora · de os 
jOovens saberem (li que é que leva 
um hOomem 'aJ ser MONGE, DIO
CESANO ooU CONGREGADO, 00 

que faz uma' irmã s'er CONTEM
PLA TIV A e outra ser; Al1V A; · 00 

que me fez padre do SagradOo Co
raçaOo e 00 que levOou .o ROoque e 00 

Lacerda a serem Jesuítas, 00 HiláriOo 
a ser da COonsOolata, 00 Cláudio a 
ser ClaretianOo, 00 ThOomas a ser Dio
cesanOo, 00 N ery a ser Lassalista, 00 

BOoff a Sler FranciscanOo, a Geralda 
a ser Religiooa dOo Bom PastOor, 00 

Weber a ser um Verbita. Nossos 
carisrnJas precisam ser redescOobertos 
pela juventude, paraj que a: Igreja 
se redescubra vOocaciOonaImente e te
nha vOocações ma.is fundamentadas 

• a seu serv:tçOo. 
. JulgOo ser meu dever prestar esse 

depoimentOo, pois . venhOo de uma 
COongregaçãOo que festeja este anOo 
(1978) 00 seu centenário. N ossoo 
fundador, um sOociólogOo francês, . Pe. 
Leão JoãOo Dehon pedia muito a 
seus padres que soubessem encon
trar 00 seu lugar na Igreja c que 
tOomassem cOomo uma de suas mlaiOo
res preocupações a vOocaçãOo dos Voo
caciOonados. Quem nãOo se interessa 
pelOo carisma de Ooutros padres oou 
cOongregações religiosas masculinas 
oou femininas, também nãOo entende
rá nem a patóquia, nem a diocese, 
nem a Igreja e mluitOo menos 00 ca
risma dOo' própriOo institutOo. :s . que 
nãOo existem carismas iSOoladOos. Eles 
são dados dentrOo de um: cOontextOo 
histórico. Mais dOo que nunca, em 

, . . , 
nosso centenanOo, sentlmOos nOos, oos 
Padres dOo SagradOo COoraçãOo de Je
sus, nós que felizmente temos al
guma cOoisa a dizer de pOositivo so-



bre o nosso trabalho junto aos jo- todos aqueles que, em crise ou li
vens e às vocações, que DEVEMOS vres dela, souberam entender que 
ISTO AO CARISMA DE MUITOS as vezes que falamos de nossa pas
BISPOS E RELIGIOSOS QUE toral vocacional, o fizemos por um 
NOS INCENTIVARAM E APOIA- senso de Igreja. Hoje, graças a 
RAM estando eles mesmos em mo- Deus há umas quarenta dioceses e 
mentos de crise. Se um dia ;'vier pá-' congr:egações religiosas que podem 
ra nós esta angústia que mexeu 'com , falar a' mesma cois'a: VAMOS BEM; 
eles, teremos uma lição a pôr em, VAMOS MELHOR; ESTAMOS 
prática. Alegrar-nos coin a alegria.. CRESCENDO. 
deles, quando muitos ,se alegraram , ' 
com a nossa. ..'" , .. ' .. " " Nossas duas, províncias estão fes-

Um dos testemunhos mais lindos 
que colhi nessas inúmeras viagens 
que faço, testemunho que meus co
legas Pe. Gianesini e Pe. Murilo 
também o atestam, foi sempre o 
de bispos e superiores religiosos que, 
tendo eles seus seminários vazios, 
ficav!lm felizes de saber que nós ti
nhamos mUitas vocações. E pergun
tavam com honestidade sobre os 
porquês do fato, querendo saber 
mais ' e apresentando perguntas in
teligentes de quem pensa na Igreja 
e não em seu grupo apenas. 

Penso eu que não poderia fazer 
nada melhor do que agradecer a 

tejando o CENTENÁRIO SCI. Se 
não for pedir muito, -suplicaríamos 
aos queridos irmãos de serviço e 
testemunho que. rezassem por nós 
para que os SCI consigam ser aqui
lo que foi Leão Dehon no seu tem
po: um místico profundamente em
penhado no social. Para a realida
de brasileira, nação neo-capitalista 

, . . 
~ emergente, ate que esse carisma 
tem sentido . . , Contamos com a 
prece de todoo. E que Deus os 
abençoe e faça frutificar o carisma 
de suas ordens, congregações e ins
titutos. Que falem dele também. ~ 
bom 'que 0 & jovens saibam dessas 
realidades que nós religiosos pre
tendemos personificar. 

Em poucas palavras, o que foi o Concílio Vaticano li? 

Todo resumo é um ' empobrecimento. Mas arrisco uma resposta, O Vaticano 
li, foi um reexame em todos os ptanos - teológico, litúrgico, pastoral, social e, 
quase que diria, polftlco - das posições tradicionais da Igreja a fim de tentar 
deVOlver-lhes a 'eficácia e até mesmo a autenticidade que pareciam ter perdido.' 
Isto naoa tem a ver com infidelidade doutrinária. Os homens de cada época são 
sensíveis a linguagens diferentes, Se a Igreja é' eterna, o esprrito da época é o 
que" há "de mais mutável. Como relacionar-se, então, com ele e com os seus ho· 
mens? IIVencendo a tentação ' de se acomodar aos gostos e costumes do mundo 
'assim como a sedução do aplauso fácil". O Concilio ofereceu a linguagem. Co
dificou a nova realidade. Fez-se fonte atenta ao feedback do destinatário, Removeu 
os rurdos. Impossibilitou a entropia. Habilitou·se a ser autêntica voz de beus e 
manifestação concreta de sua vontade.: (Pe. Marcos ,de Lima, SDB) , 

553 



, 
, 

. , 

, , 

CEM ANOS 
PREPARANDO OS 

CAMINHOS DO SENHOR· 

Ir. Maria Vera Chaves, Batistina 
Belo Horizonte. MG 

Em 1878, o sacerdote Afonso 
Maria Fusco, homem de fé inaba
lável, confiante na Divina Provi
dência, dotado de espírito proféti
co, com finalidade exclusivamente 
apostólica, fundou a Congregação 
das Irmãs de São João Batista, tam
béDlJ chamada Batistinas. Com aque
la fundação, foram lançadas as ba
ses sólidas d<L Congregação, válida 
para todos os tempos, porque fun
damentadas no Evangelho e apoia
das no Cristo sempre presente e 
operante. 

Aespiritualidade do Fundador é 
baseada na imitação de Cristo Re
dentor que se dá a si mesmo pela 
salvação dos homens. A consciên
cia da missão batistina faz reviver 
nele a intrépida coragem de Sao 
João Batista: "Somos os apóstolos 
do Senhor, devemos estar. sempre 
prontos a derramar o sangue e dar 
a vida pela nossa fé. Nada deve-
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mos temer". O mistério da salva-, 
ção foi vivido pelo Fundador na 
plena realidade mística, dinâmica, 
escatalógica, com o seu ardente amor 
a Cristo Crucüicado e à Virgem das 
Dores, com a generosa aceitação do 
sofrimento que salva, com um pro
grama de evangélica vigilância: "De
vembs trabalhar como se nunca hou
véssemos de morrer, e, viver como 
se houvéssemos de morrer a cada 
instante". 

Nas.ceu em Angri (Itália) em 
1839 e faleceu em 1910. No dia 12 
de fevereiro de 1976, sua Santidade 
o Papa Paulo VI reconheceu a he
roicidade das virtudes do Fundador, 
Afonso Maria ·Fusco, e promulgou 
o Decreto de Virtudes HeróicllS. A 
Congregação das Irmãs de S. João 
Batista é reconhecida pela autorida
de da Igreja como família particu
larmente empenhada no louvor de 
Deus, serviço à Igreja e tendê!lcia 



para a santidade; é estruturada so
bre os votos simples. 

A Congregação vive o carisma 
que o Fundador encarnou na Igre
ja: "Preparru; os caminhoo do Se
nhor". Da mesm~ forma que ele, 
inspira-se no modelo. e protetor S. 
João Batista, que pressentiu, anun
ciou e indicou o Senhor presente no 
mundo. 

Os valoreSt vividos pelo Funda
dor e a figura do Batista delineiam 
a espiritualidade da Congregaçao: 
docilidade à voz do Espírito, bus
ca assídua de Cristo, ânsia apostó
lica de torná-lo. conhecido, confian
ça na Providência divina, amor ao 
sacrifício e dedicação alegre aos po
bres. O fim da Congregação é edu
cação da infância e juventude espe
cialmente órfãs, pobres e abandona
das. 

Hoje são cerca de oitocentas ir
mias com 42 casas na Itália e 40 
outras distribuídas em 4 continen
tes. Neles estão presentes com suas 
atividades na Itália, Estados Unidos, 
Brasil, Chile, África, Canadá e ín
dia. Suas principais atividades são: 
berçários, escolas maternais, ensino 
(infaiJtil ao Superior), pastoral ju
venil e familiar, assistência aos me
nores e anciãos, cegos, surdos-mu
dos, nos hospitais e ambulatórios e 
leprosários. 

No Brasil a fundação se realizou 
no ano de 1939 na cidade de Ita
pecerica, espalhando-6e mais tarde · 
para Bambuí, Belo Horizonte, (MG), 
Aparecida do Tabuado (MTS), São 
Bernardo do Campo (SP) e Brasí
lia (DF), desenvolvendo suas ativi
dades apostólicas nos orfanatos, cre-

ches, Colégios, Hospitais e traba
lhos paroquiais. A Irmã Batistina 
participa da missão evangelizadora 
da Igreja em qualquer lugar que se 
fizer necessária a sua presença. 

Em setembro de 1978 a Família 
Batistina completou 100 anos de 
existência. Na· Província Brasileira 
o Ano Centenário teve a abertura 
oficial no dia 25 de setembro de 
1977. Um ano inteiro de intenso 
estudo e conscientização do ser Ba
tistina, aqui tl agora. Tema: "Ser 
Batistina na realidade eclesial do 
Brasil". 

As comemorações centenárias as
sumiram um caráter espiritual, com 
o esforço de crescer na vida de san
tidade, de consagração total a Deus 
e no exercício próprio da Congre
gaçao para ir ao encontro das exi
gências da Igreja e da sociedade de 
nosso tempo. Estudo especial foi 
dedicado ao Fundador para apro
fundamento e redescoberta de sua 
figura. 

Em julho realizou~se em Roma o 
Capítulo Geral cujo tema foi: "Ve
rificação de nossa identidade à luz 
do carisma originário". Durante o 
mesmo foi eleito Q novo governo 
geral para a Congregação, ficando 
assim constituído: Superiora GeraI: 
Madre Alberta Stango (americana). 
Vigária Geral: Irmã Maria Imaco
lada Vicidomini (italiana). Segunda 
Conselheira e Secretária: Irmã Ma
ria Pia Conte (italiana). Terceira 
Conselheira: Irmã Elizabeth Moura 
(brasileira). Quarta Conselheira: 
Irmã Maria Eugene Gilmore (ame
ricana). Ecônoma: Irmã Maria Ire
ne Iacusso (italiana). , 
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A VINDA DAS FILHAS 
. _.. .. 

DE MARIA ' AUXILlADORA 
PARA O BRASIL 

, 

A atividade das Filhas de Maria A uxiliadora 
na criação de colégios para a juventude 

feminina era importante. Para esta finalidade 
as circunstâncias indicaram o recurso às classes abastadas 

do país e à aristocracia do café. Por isso, os condes 
e os barões estao à frente das diversas fundações. Esta 
opção inicial está sendo revista à luz dos apelos da Igreja. 

• 

Riolando Azzl 
Rio de Janeiro. RJ 

A partir de meados do século 
passado ' o episcopado brasileiro de
cidiu introduzir no Brasil um mo
delo de Igreja nos moldes . tridenti
nos, . que substituísse o tradicional 
modelo de Cristandade implantado 
desde o início da era colonial. Esse 
movimento de reforma católica par
tiu da jerarquia católica, que visa
va a reforma do clero e do povo. 

Quanto ao clero, duas eram as 
metas principais a serem atendidas: 
afastar o clero da política e das vio
lações do celibato sacerdotal, recon
duzindo-o a uma vida santa, de
dicada ao exercício da catequese 'e 
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da administração dos sacramentos. 
Quanto ao povo, a preocupação bá
sica era fazer com que o .povo aban: 
dona sse' o tradicional catolicismo 
lusitano, segundo os bispos, eivado 
de superstição,. ignorância e fanatis
mo, e se vinculasse a uma .vivência 
da fé católica em moldes . romanos. 

Como instrumento para a educa
ção religiosa popular, os prelados 
decidiram promover a pregação de 
missões e a fundação de escolas e 
colégios católicos. Como o Brasil 
contasse apenas com doze dioceses 
na época imperial, esses poucos bis
pos começaram a solicitar -a cóla~ 



bwação de ' institutos religiosos da 
ElJropa, para a implantação do mo
viineJ1to. ,reformador. 

-
- ' Ás congregações religiosas mas-
culinas deveriam colaborar quer nas 
missões populares, quer na institui
ção de escolas. Algumas atuaram 
nàs duas áreas, como os lazaristas e 
jesuítas; uns, _especificamente na pre
gação de missoes, como os reden
doristas; outros, apenas na educação 
da juventude; como os SaIesianos. 

- Os institutos religiosos femininos 
destacaram-se na educação da ju
Ventude e em outras obras de assis
tência social, como o atendimento a 
hospitais, asilos se orfanatos. Já na 
época imperial alguns institutos se 
evidenciaram por sua colaboração 
com os bispos reformadores; as Fi
lhas da Caridade, que se estenderam 
por todo o Brasil, as hmãs de São 
José de Chambéry, na provincia de 
São Paulo e as Irmãs de Santa Do
rotéia, no norte e nordeste do país. 
Entre essas . congregações merece 
também relevo o instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora, introduzido 
no ' Brasil. na última década do sé-, 
culo. passado. 

O instituto foi fundado por São 
João Bosco em 1872 aproveitando a 
União das Filhas da SS. Imaculada 
fundada- anteriormente pelo . Padre 
Pestarino; com a aprovação do bis
po diocesano de Acqui, na Itália. 
Tendo -fundado - anteriormente a 
COngregação dos Salesianos, o Ins
tituto das Filhas de Maria AlIxilia
dora passou a ser considerado como 
oramo . feminino da obra de D. 
Bosco.- -

. -Em d.ocuroento oficial apresenta
do à ,Santa Sé em 1872 Dom Bosco 

designa o novo instituto . como 
"apêndice e dependente , da Congre
gaç~o Salesiana", nos seguintes ter
mos: .-

, 

: "Casa de Maria Auxiliadora, em 
Mornese: apêndice e dependente da 
Congregação Salesiana. Tem por fi
nalidade fazer pelas meninas pobres 
o que os Salesianos fazem pelos 
meninos" (1). . 

-
-Durante toda a sua vida, Dom 

Bosco manteve o instituto · numa li
nha de vinculação à Congregação 
Salesiana: Afimia o historiador da 
obra de Dom Bosco, Eugênio Ceria: 

"As Filhas de Maria Auxiliadora 
dependiam canonicamente dos bis
pos, em cujas dioceses residiám, não 
sendo, ainda o instituto de direito 
pontifício. Esta situação provocou 
em alguns lugares 4ificuldades de 
várias espécies; para removê-las pela 
raiz, algumas pessoas de autoridade 
opinavam que convinha fazer apro
var o instituto pela Santa Sé. Mas 
Dom Bosco não tinha nenhuma . . _ . 

pressa de chegar a tal ato, bem .sa
bendo · como Roma se inClinasse 
para tornar as congregações femini
nas independentes das masculinas. 
Para ele' tal separação parecia ainda 
prematura, porque sentia ainda ne
çessidade de tempo de formar as 
irmãs naquele espírito que queria 
infundir nelas. Importava pois mui
to que nisto ele pudesse ter mão 
livre". 

E Ceria acrescenta em nota: 

"Seguia o exemplo dos Padres da 
Missão, que justamente por este . - -. -. motlvo nao qU1seram nunca a apro-
vação ' pontifícia das regras dadas 

, 
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·por São Vicente de Paulo às Filhas 
de Caridade" (2). . 

Por causa dessa dependência, a 
vinda das Filhas de Maria Auxilia
dora quer para a América Latina, 
.quer especificamente para o Brasil 
.fói · sempre precedida pela presença 
dos Salesianos, que de certo modo 
lhês preparavam· o caminho. Os pri
merros Salesianos vieram para a 
América Latina em 1875. Dois , . . 
anos apos preparava-se a pnmelfa 
exp·edição de religiosas salesianas. 

. . . A crônica· do Instituto das Filhas 
de Maria Auxíliadora registra du
rante o ano de 1877: 

, . "A 8 de setembro, festa de Ma
ria Santissima e primeiro sábado, 
foi comunicada à comunidade a de
cisão de Dom Bosco para a primeira 
partida das. Filhas de Maria Auxi
JiadOl:a para a América: sua meta 
será o Uruguai" (3). . 

Ein fins de 1877 partiram as pri
ineiras missionárias, juntamente com 
outros religiosos salesianos, numa 
expedição chefiada pelo Padre Cos
tamagna. O navio fez escala no 
porto do Rio de Janeiro. Os sale
sianos desceram à terra, mas Costa
magna determinou que as irmãs fi
cassem à bordo, não tendo assim a 
oportunidade de conhecer a cidade. 
Aliás, a impressão de Costamagna 
dessa visita foi a pior possivel, de
signando o Rio de Janeiro . como "o 
covil de satanás". 

Em carta escrita a Dom Bosco, 
ele assim se expressava: 

"Da acolhida recebida no porto, e 
em algumas ruas da cidade; não nos .. ' . . . 
sentunos com coragem de fazer-lhe 
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a descrição. Que coisasl Que coisas! 
São coisas do outro mundo! Basta 
dizer que nos consideramos muito 
felizes por não nos ter a chusma do 
porto colocado as mãos em cima. 
Houve um momento em que nos jUl
gávamos em meio a um bando de 
diabos. Por felicidade, tinhamos dei
xado as irmãs rezando no navio. 
Haverá sem dúvida almas boas no 
Rio de Janeiro, mas certamente lá 
deve ser o covil de Satanás. Deus 
tenha miseric6rdia · daquela misera 
cidade, a qual, muito mais do que 
·pela febre amarela, é atribulada pela 
febre negra na irreligião e da imo
ralidade. Quanta pobre juventude 
enganada e atraiçoada, caro Dom 
Bosco! Quantas almas que se per
dem! Voltamos a bordo com o âni
mo profundamente amargurado, por 
aquilo que tínhamos visto e ouvido. 
Coloquemos um véu em cima, e não 
falemos mais nisso" (4). 

Esse véu sobre a cidade imperial 
s6 será desvendado em 1883, quan
do os primeiros salesianos se insta
larão no diocese do Rio de Janeiro. 
Quanto às Filhas de Maria Auxilia
dora, somente em 1892 serão intro
duzidas no Brasil. 

Este estudo se restringe aos pre
parativos iniciais para a vinda das 
Filhas de Maria Auxiliadora, e aos 
três primeiros anos da implantação 
da obra no Brasil, de 1892 a 1895. 
A morte do . primeiro inspetor sa
lesiano do Brasil, D. Luís Lasagna, 
e da primeira visitadora das Filhas 
de Maria Auxíliadora irmã Teresa 
Rinaldi em novembro de 1895 cons
titui o marco final deste artigo. . 



I OS PRIMEIROS PROJETOS 

Embora só se tenha implantado 
no BraSil em 1892, nos primórdios 
da república, o instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora já era conhe
cido . nas últimas décadas da época 
"imperial, ainda mesmo antes que os 
sahisi~nos aqui se instalassem. Tal 
difusão das obras salesianas se deve 
em grande parte : ao nome do padre 
João Bosco, já bastante conhecido 
no mundo católico no fim de sua 
vida, especialmente por suas ativi
dades na área da educação da juven
tude. 

Desde que os primeiros salesianos 
se fixaram no Brasil em 1883, a idéia 
de trazer para o Brasil as Filhas de 
Maria Auxiliadora foi aventada com 
frequênCia, tendo sido retardada sua 
realização, quer por falta do contin
gente necessário de religiosas, sem
pre solicitadas para outras partes, 
quer por falta das condições ideais 
para sua instalação. 

Dom Bosco na imprensa 
brasileira 

Desde 1878 a imprensa católica 
do Rio de Janeiro passou a divulgar 
a figura de Dom Bosco e sua obra. 
Conseqüentemente, também tornou
se conhecido o instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora por ele fun
dado. A 14 de agosto de 1878 o 
jornal O Apóstolo transcrevia um 
artigo publicado em Portugal sobre 
Dom Bosco, da autoria de D. Antô
nio de Almeida. Após referir-se elo
giosamente ao Oratório Salesiano de 
Turim, o articulista prosseguia, fa
lando de Dom Bosco: 

. "Pôs as suas santas empresas de
baixo do patrocínio do doutor da 
Igreja S. Francisco de Sales, e de-
signou-as Obras Salesianas, que são 
de várias espécies... Casas de 
Missionários, além da Casa-Mãe 
nas margens do PÓ, tem-se já na 
Itália, em França 'e na América ' do 
Sul". 
. E referindo-se à expedição che

fiada por Costamagna, acrescentava: 

. "Para esta parte partiu há pouco 
uma nova e não pequena legião de 
Missionários Salesianos, e ao mes~ 
mo tempo, como Irmãs do Instituto, 
as Figlie di Maria Ausiliatrice, as 
quais foram fundar no Uruguai a 
primeira ' casa do seu instituto para 
raparigas ou meninas abandonadas; 
que missão tão grande, que esforço 
de carinho de tanto alcance! ou que 
aquelas protegidas sejam salvas 
para se salvarem, ou que venham a 
estar em posição de salvar outras! 
Sejam solteiras, sejam freiras ou 
congregadas, sejam mães de famí
lia" (5). 

. Três anos depois, o mesmo jornal 
transcrevia um artigo do periódico 
francês Univers, entitulado! Dom 
Bosco. Partida de missionários sale. 
sianos, em que se descrevia a des
pedida de um grupo de salesianos e 
irmãs, realizada em Turim a 20 de 
fevereiro de 1881. . 

"As três horas da tarde, estavam 
reunidos no majestoso templo do 
Oratório. Os doze missionários, em 
trajes de viagem, estavam ajoelha
dos no recinto do coro, e oravam em 
profundo recolhimento... Fora da 
grade, em primeira fila, achavam-se, 
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prestes igualmente a partir, as irmãs 
de Maria Auxiliadora, em número 
de . dez. Destes vinte e dois religiosos 
de ambos os sexos, dezesseis iam 
para',a AIDérica, e outros dirigiam~se 
para o sul da ' Espanha, onde vão 
abrir uma nova casa. Depois do 
canto do Sit nomen Domini bene
dich,m, entoado alternativamente 
por .vozes infantis e pelo coro, Dom 
Bosco fez uma breve conferência; 
que se dirigia à numerosa reunião de 
cOoperadores e cooperadoras salé
sios" . 

O articUlista assim srntetizava a 
parte da conferência referente às ati
vidades dos filhos de Dom Bosco na 
América do Sul: 

, "Os Salésios, as Irmãs lIe Maria 
Auxiliadora, em número superior a 
cem, abriram asilos, creches, escolas, 
oficinas, . onde têm recolhido gran
de número de crianças abandona-. ' 

das" (6). 

Dois anos após, a 1 de julho de 
1883, pouco antes de se instalarem 
na diocese do Rio de Janeiro os 
priineiros salesianos, mais lima vez 
O Apóstolo fazia referência às Fi
lhas de Maria Auxiliadora, transcre
vendo um artigo publicado no jor
nal francês La Défense, em que, fa
lando das instituições ,fundadas por 
D. 'Bosco, o articulista acrescentava: . .". . 

',- "Afora estas obras, ele fundou 
í'ma Congregação de Irmãs sob a 
invocação de Nossa Senhora Auxi
]jadora,. as quais estão ligadas à Con
gregação dos Salesianos do mesmo 
modo que as Irmãs de São Vicente 
de, Paulo aos padres lazaristas. Du
rante os doze anos que já conta esta 
comunidade de religiosas, tem ela 
(ido grande aumento e promete se-
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guir o progresso que assinala a obra 
dos salesianos" (7). 

, . 

, Estes tópicos são suficientes para 
indicar que ' a nova congregação fe
minina, embora ainda não i!1stalada 
no Brasil, não era de todo ignorada 
nos meios católicos. Mas evidente
mente a notícia da existência dessa 
nova cOngregação fundada por Dom 
Bosco dij'undiu-se mais rapidamente 
a partir do momento em que os pri
meiros salesianos vieram para o 
Brasil. ' . , 

Lasagna, fundador 
da obra salesiana 

,Desde que os primeiros salesianos 
vindos para a América do Sul apor
taram no Rio de Janeiro a 7 de de-, . . 

zembro de 1875, em trânsito ,para 
Buenos Aires, o bispO fluminense 
b. Pedro Maria de Lacerda come
çou a interessar-se pela vinda des
ses religiosos a fiin de reforçar os 
programas de reforma católica que 
ele havia introduzido em sua dioce
se. Em 1877 Lacerda esteve pessoal
mente com D. Bosco em Roma e 
Turiin, e a partir de então passou a 
pressionar o santo fundador para 
que lhe enviasse seJls filhos como 
colaboradores no Rio de Janeiro. 

, Em meados de 1881 o salesiano 
Luís Lasagna, diretor do Colégio de 
Villa Colon no Urugnai, onde se 
havia instalado o primeiro grupo de 
irmãs Filhas de Maria Auxililidora, 
voltou para a Itália por razões de 
saúde. Nessa Oportunidade o padre 
BOsco, vendo o dinamismo do jovem 
sacerdote, então com 31 · anos de 
idade, decidiu criar 'a inspetoria sa
lesiana do Uruguai e do Brasil. O 
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. , 
,deCreto · de ereção dessa nova pro-
·Vfucj:a.' salesiana é de 8 de dezembro 
de 1881, sendo Lasagna nomeado 
o primeiro inspetor. 
" Embora não houvesse ainda no 
~n,lsil nenhuma casa salesiana, La
: ságna deveria partir para o Rio para 
~studar as , possibilidades do ínicio 
'da obra, conforme a solicitação do 
bispo Lacerda. Ao voltar para Mon
t~vidéu, Lasagna escrevia para Ca
gliero, um dos superiores de Turim, 
. a 26 de fevereiro de 1882: 

, . ' . 

"Na semana santa irei a Paissan
du para pregar e ajudar nas fun
.ções religiosas. Em seguida farei 
uma viagem ao Rio de Janeiro". 
" , Fiel à orientação de D. Bosco, 
Lasagna sempre dera ' muita aten
ção à situação das religiosas salesia
'nas. Nessa mesma carta ele manifes
ta sua preocupação com o problema 
de saúde das freiras, afirmando: 
, "As pobres irmãs me dão muito 

que pensar, são poucas, têm muito 
tratlalho, duas morreram e outras 
estão enfermas, e de Buenos Aires 
nao podem ajudá-las, embora lhes 
mandem muitas postulantes. Na úl
tima vestidura eram todas de aqui 
menos uma" (8). 

Em maio de 1882 Lasagna che
gavaao Rio de Janeiro, sendo cor
dialmente recebido pelo bispo Lacer
da. Lá procurou estudar as possibi
lidades da fundação da primeira 
obra salesiana no Brasil. Já nessa 
época a aristocracia residente em 
Petrópolis manifestava ao inspetor 
salesiano desejo de que lá se fun
.dasse um colégio de irmãs. :a o pró
prio Lasagna quem o declara em 
·carta de 29 de maio aos superiores 
de Turim: 

," "Em Petrópolis ínsistem por ·dár 
,uma· graniíe ··cása já preparada ·para 
:ás nossas irmãs, mas vi o testamento 
,6 , não , oferece bastante' segurança. 
-Querem também lá os salesianos, e 
':eq. ficaria bem contente 'se pudesse 
-preparar lá um belo coral. :a o lugar 
mais saudável (do Rio de Janeiro); 
é o lugar de descanso dos ricos cari
'dosos; necessita de' padres e de mes-
':tres, etc; 'veremos" (9): ' 
< 

Na perspectiva de Lasagna, a 
,missão dos salesianos e dasFilbas de 
Maria Auxiliadora na América La
tina deveria ser não apenas o cuida
·do da juventude pobre e abandona
,da, mas também a abertura de colé
gios para ' a classe média, a fim de 
contrapor o ensino religioso ao ensi~ 
no leigo. Esta era, aliás, uma das 
metas dos bispos reformadores do 
Brasil. Em carta de 3 de agosto 
,desse mesmo ano ao padre Cagliero, 
de novo Lasagna acena ao pedido 
de religiosos para Petrópolis, escre
vendo: 

"Também de Petrópolis pedem 
irmãs e salesianos". 

_ E em seguida acrescenta este tó
pico bastante significativo: 

:' "Não se esqueça de preparar-me 
uma boa expedição. Ao menos dez 
salesianos e dez irmãs. São , vinte 
passagens que eu pagarei depois da~ 
qui. Suplico-lhe que peça às irmãs 
'para mandar algumas bem instruídas 
também em piano, em bordado e na 
língua francesa, e uma de bom es
pírito, capaz de ser inspetora do 
Brasil e do Uruguai.:a necessário 
que também elas se estendam para 
trabalhar pelo bem das meninas, e 
eu 'tenho grande necessidade delas. 
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,Em Paissandu 'elas farão um grande 
bem, e também' no Brasil, com sua 
piedade e zelo, atrairão as bênçãos 
do céu. Por agora, peço-lhe para as 
casas já existentes no Uruguai, e an
tes de mover um passo informá-Io-ei 
bem de tudo e aguardarei suas or
oens" (10). 

Dotado de grande tino organizati
vo, Lasagna antevia já a necessidade 
de dar maior autonomia às ativida
des das Filhas de Maria Auxiliado
ra, ' com a nomeação de uma inspe
tora que de fato exercesse junto às 
religiosas uma função análoga à sua 
entre os salesianos. E . quase temen

·do que os superiores de Turim vis
sem nos seus projetos algum sonho 
por demais ambicioso, acrescentava: 

"Creia, amado padre, que em 
tudo isto nada me move senão o 
amor à congregação e um grande de
sejo de vê-la agigantar-se no serviço 
.da Igreja, e para maior glória de 
Nosso Senhor Jesus Cristo" (10). 

De fato, graças ao seu dinamismo, 
a obra salesiana foi logo fundada no 
Brasil. A 14 de julho de 1883 os 
salesianos se instalavam definitiva
mente no bairro de Santa Rosa em 
Niterói. Alguns dias após, Lasagna 
escrevia a D. Bosco narrando os 
preparativos para receber os alunos 
no colégio salesiano, e declarava 
'depois: 

' ''Oh! se pudéssemos também pro
ver com relação às meninas, cha
mando-as à escola ao redor de nos
sas boas irmãs! Também para isso 
trabalharemos intensamente, e en-

, . 
quanto nos aquI prepararemos a 
casa, o senhor nos prepare ao me
nos uma dezena de irmãs para aqui 
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. e para outros pontos 'do Paraguai, e 
mande-as . com a primeira expedi
ção" (11). 

Desde o início, portanto, Lasagna 
quis trazer para o Brasil as Filhas 

"de Maria Auxi1iadora. Não obstan
te, ·esse projeto foi retardado por 
quase um decênio. As razões prin
. cipais para explicar esse fato são as 
'seguintes: antes de tudo, porque não 
se chegou a apresentar de início ne
nhuma propo&ta considerada verda- ' 
deiramente apta para a instalação da 
Filhas de Maria Auxiliadora. 

Por: outro lado, o Rio apresenta
va· duas razões que desaconselhavam 
a vinda das religiosas: a febre ama
. rei a, que irrompia frequentemente 
.naquela época, ocasionando não 
,poucas mortes; e o anticlericalismo 
dominante, hostil à presença de no
vos institutos religiosos no Brasil. 
Por isso Lasagna pensou logo em 
deslocar o eixo da obra salesiana do 
Rio para São Paulo. Apesar do 
ardor pela expansão da obra sale
siana, Lasagna não se sentia com 
~nimo de expor as religiosas à hos
tilidade do clima e das pessoas ' no 
Rio de Janeiro, 

Um eco da campanha anticlerical 
que se desencadeou desde a chegada 
dos salesianos no Rio de Janeiro é 
sintetizada por Lasagna nestas li
nhas: 

"Alguns inimigos do bem mani
·festaram-se à nossa chegada com 
.imprecações e blasfêmias, mas os 
amantes da humanidade sofredora 
por sua vez aplaudiram a nossa mis
são caritativa e altamente humanitá
ria" (12). 



'o · anticlericalismO 
no Rio de Janeiro . . 

. Os liberais brasileiros, especial
mente na capital do Império, hostili
·:tavam· fortemente o movimento dos 
bispos reformadores, por eles de
signado como ultramontano. De for
má· alguma eles aceitavam os princí
pios ortodoxos da reforma, inspira
. dos em geral na posição reacionária 
da Santa Sé em meados do século 
XIX, quando foi publicado o famo
so documento do Syllabus, no pon
tificado de Pio IX. 

Esses liberais atacavam não ape
nas a posiçao do episcopado de ir
r estrita fidelidade ao Vaticano, como 
;linda o fato de que a hierarquia ca
tólica utilizasse em grande parte os 
religiosos estrangeiros para impor 
os novos moldes do catolicismo no 
Brasil. 

Muitos desses liberais declaravam
se católicos, não aceitando porém o 
clericalismo dominante na Igreja no 
Brasil naquela época. Em geral não 
eram inimigos da Igreja como tal, 
mas da forma específica que a or
ganização eclesiástica estava toman
do sob a direção da hierarquia. De
ve-se, pois, entender. com ressalvas 
a expressão "inimigos do bem" uti
lizada ·por Lasagna para os que se 
opunham à instalação da obra sa
lesiana no Brasil. 

Por outro lado, a linguagem des
ses liberais por vezes assumia uma 
tônica demasiado agressiva ou cheia 
de ironia. Para que se tenha uma 
idéia da hostilidade existente contra 
os riovos institutos religiosos femi
ninos, basta citar alguns tópicos da 
imprensa no segundo semestre de 

.1883, justamente após a instalação . 
dos salesianos em Niterói no dia 14 
de julho. 

A. 16 de setembro de 1883 numa 
crônica semanal, sob o título Uma 
praga a mais, no jornal O FJuminea
.se, Luís Fernandes declarava: 

"DiZem-me que estamos ameaça
dos de aninhar aqui uma arribação 
de irmãs de não sei que título, as 
quais trazem como passaporte uma 
ordem de expulsão de outro país. 

"Não sei de que congregadas se 
trilta, mas além de que me repugna 
acolher de braços abertos o refugo 
de outras terras, acho que já temos 
gente religiosa de sobra. Do que 
precisamos é de gente que trabalhe. 

"A lavoura precisa de braços; isto 
é chapa, mas não posso deixar de 
empregá-la. Já não há criadas: isto 
·repetem constantemente as donas de 
casa. Pois bem. Se tais senhoras e 
senhores de congregações, arrepen
didos do que não fizeram de mau 
para dar causa à sua expulsão, que
rem vir aqui regenerar-se e serem 
verdadeiramente úteis à si e à huma
nidade, que venham, pois serão bem
vindos. Há muita enxada ociosa por 
aí afora, e as cozinheiras em dia es
tão muito raras e caras, e além dis
so não são boas, lá pelo que diga
mos. Mas se elas querem vir passar 
a boa vida em santo ócio, em rezas 
e cantigas, temos conversado. Pas
sem por lá muito bem" (13). 

A fama de ociosidade atribuída às 
antigas ordens contemplativas esten
dia-se assim também aos novos ins
titutos que procuravam dar relevo às 
atividades de tipo educacional e so
cial. Mas o ataque maior era ao en-
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,sino ' clerical, pois os institutos: reli~ 
giososeram considerados como os 
baluartes do espírito conservador e 
reacionário, em oposição às refor
ma,s, soéiais exigidas pela sociedade 
brasileira. ' 

, . 

A 25 de outubro de 1883, 11m ar
ticulista do jornal liberal A Folha 
Nova at;tcava explicitamente o ensi
no religioso ministrado nos colégios 
das irmãs da caridade, nos seguintes 
termos: 

, "Acautelemo-nos! Os tempos não 
correm bons para a liberdade de 
consciência. .. As irmãs da carida
de, avassalando todos os estabeleci
mentos pios, possuem uma casa de 
educação que tem predileção das 
principais famílias da corte. .. Ain
da ontem líamos, em respeitável ór
gão de úm partido político, as mais 
saúdosas loas pelo passamento das 
irmãs Lasat e Joana, anjos de bon
dadee amor, almas impregnadas de 
,virtudes peregrinas, etc., etc. 

"Esses anjos de S. Vicente de 
Paulo não , seriam merecedoras se
nao das mais ternas elegias se por
ventura vivessem recolhidas em 
. mosteiros e eremetérios, dando ex
pansao a seus aroubos místicos. In
.felizmente eram educadoras da mo
cidade, e a mocidade precisa ser 
educada para servir no mundo e não 
para conviver com os anjos na bem
aventurança". 

E o cronista conclui: 

"O presente se nos antolha cheio 
de perigos, e como disse um pensa
dor notável, acautelemo-nos porque 
o : futuro esta cheio de presente" 
,(14). 

O instituto educacional feminino 
mais importante do Rio de Janeiro 
era o colégio da Imaculada Concei
ção, no bairro do Botafogo, sob a 
,çliteção das Filhas das Caridade. Era 
pois contra ele que a imprensa libe
,ral mais se insurgia. A 30 de dezem
.bro de 1883 mais lima vez A Folba 
Nova voltava a insistir nos prejuízos 
,advindos da educação religiosa con
fiada a padres e freiras. E após cri~ 
ticar a educação ministrada pelos je, 

,suítas em Itu, o articulista acrescen
,tava: 

"Mas para que sair da 'corte, 
quando as irmãs da caridade, no co
légio da Imaculada Conceição, con
seguem afastar para o segundo pla
no as afeições de família, tornando
se ' as preferidas de certa ordem de 
almas. Contaram-me que nas festas 
de Natal passado, perante grande 
número de pessoas da casa, uma 
colegial da Imaculada disse à sua 
mãe que não podia deixar de' jantar 
com as irmãs no dia de Natal. 

, "Nem pedidos, nem carícias a de-
• I,Iloveram; a memna, a quem os 

·pais não queriam contrariar, deixou 
o jantar de família, e foi passar o 
dia no colégio do Botafogo! Parece 
incrível, mas é histórico. Não serei 
eu quem me apiade desses pais fa
náticos, que tendo em suas mãos o 
remédio, se deixam levar pelo can
to da sereia clerical, que lhes rou
bam os filhos. Sao fidalgos os que 
assim procedem, sobra-lhes abastan
ça, e poderiam dar outra educação 
à prole". 

E em seguida o articulista acres
centa este tópico, bastante significa
tivo pela referência aos salesianos 
que recém se haviam instalado em 
Niterói: 



:. "Mas ' . 'ai! ' o miserável pro-
I ' • . 

letádo 'e niiseranda infância desva-, .. . . - . ' -

lida.: o que' tem a ' o»jetar, qua!1do lhe 
pedirem ofÜho para ser educado, .e .. '. -. .., . 
~ntregarem o pobrezinho ao .salesia-
no; <que há de propinar-lhe a educa
çãoque nós sabemos? O desgraçado 
teria de resignar-se, porque não ten-
. ,", 

do meios ' de ' instruir 'o filho, prefere 
qualquer escola a vê40. entregue à 
vagabundagem e ao vício" (15). ' 
:. Colaboradores do episcopado bra~ 
sileiro, os salesianos e as Filhas de 
Mar.ia -Auxiliadora eram assim au" 
fOmaticamente catalogados pelos li
berais entre as forças reacionárias 
do ultramontanismo no Brasil. 

• 
11 - AS PRIMEIRAS FUNDAÇOES 

• 

Após dez anos de seus projetos 
iniciais, Lasagna pode finalmente em 
189.2 concretizar o plano de trazer 
para o Brasil as Filhas de Maria 
Auxiliadora. A 1 de janeiro de 1893 
o padre Miguel Rua, sucessor de 
D. Bosco no governo da Congrega
ção Salesiana, podia anunciar final
mente .aos cooperadores e amigos da 
obra salesiana, entre os principais 
eventos do ano findo o seguinte: 

"Foram também enviadas seis Fi
lhas de Maria Auxiliadora ao Chile 
e outras seis ao Brasil. As necessida
des de auxilio são tão graves naque
la vastíssima república, como tereis 
lido no Bollettino Salesiano, que não 
pude deixar de enviar-lhes este re
forço, com pesar de não poder fa
zer mais" (16). 

. Na realidade, o grupo vindo ao 
Brasil era bem maior, composto de 
doze religiosas, destinadas a três 
fundações diversas. Essas primeiras 
fundações das Filhas de Maria Au
xiliadora localizaram-se no vale de 
Paraíba, onde desde 1890 os sale
sianos haviam fundado o Colégio 
São Joaquim. Situado na cidade de 
Lorena, a meio caminho entre Rio e 
São Paulo, estava numa posição es-

trátégica para a futura mspetoria sa" 
lesiana · do . Brasil, desde muito pla
nejada por Lasagua. 

A primeira casa salesiana, o CO' 
légio Santa Rosa de Niter6i, fora 
fundado em 1883. Em 1885 foi ini
ciado o Liceu Coração de Jesus de 
São Paulo, a pedido do bispo D. 
Lino Deodato . . Lasagna preocupou
se em seguida com a fundação de 
uma terceira obra, relativamente 
próxima das outras duas, que per
mitisse a curto prazo fazer com que 
a obra salesiana do Brasil caminhas
se independente do Uruguai. E as
sim surgiu o colégio São Joaquim, 
em atenção aos instantes pedido do 
conde Moreira Lima. No pensamen
to de Lasagua, tal obra deveria ser
vir de poilto de apoio para o início 
e expansão do instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora. 

. A . esse respeito, escreve o Padre 
Luís Marcigaglia: 

"Dom Lasagna procurou incremen
tar o desenvolvimento do Colégio 
S. Joaquim, também porque esta ca
sa estava destinada a ser o ponto de 
apoio das Irmãs Salesianas, que ele 
tencionava . trazer ao Brasil. Con-

, 
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vém saber que naquele tempo, o 
Instituto das Filhas de .Maria And
liadora (é este o verdadeiro nome da 
congregação feminina fundada por 
D . Bosco) dependia quase inteira
mente da Congregação Salesiana. Os 
Superiores e Inspetores Salesianos 
também eram tais para as Irmãs. Os 
diretores das casas, que tinham, ane
xa ou nas proximidades, uma comu
nidade de irmãs nas linhas gerais di
rigiam também essas obras das ir
mãs. Este regime durou mais ou 
menos até 1906, quando foi feita 
uma separação completa" (17). 

Sem dúvida, pois, é a Lasagna que 
se . deve um grande parte a vinda 
das ' Filhas de Maria Auxiliadora 

. para ' o Brasil. Ao notificar a sagra
ção episcopal de Lasagna em Roma 
a 12 de março de 1893, o redator 
de BoUettino Salesiano evocava com 
acerto: . 

. "No ano de 1881 D. Bosco de 
f.m., vendo o ótimo êxito das fadi
gas de P. Lasagna no Uruguai, e seu 
~elo incansável, confiou-lhe a mis
são do Brasil, e ele, percorreu as 
cidades e principais províncias do 
l,este, penetrando até o rio Amazo
I;las, e começou a fundar os estabele
cimentos de Niterói junto ao Rio de 
Janeiro, de São P~\llo e de Lorena. 
Tendo chamado da Europa outras 
Filhas de Maria Auxiliadora, come
çou também a abrir naquela vastíssi
ma república colégios e oratórios 
festivos para meninas" (18). 

No Vale do Paraíba 

A arrancada do instituto das Fi
lhas de Maria Auxiliadora no Bra
sil foi ' bastante promissora. No 
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mesmo ano da chegada ao Brasil 
iniciaram três fundações no Vale do 
Paraíba, e especificamente em Gua
ratinguetá, Lorena e Pindamonhan
gaba. À frente do priineiro grupo de 
irmãs estava Teresa Rinaldi, que 
desde fevereiro de 1881, com a ape
nas 18 anos, partira para o Uru
guai como missionária. 

"Em 1892 a ação missionária das 
Filhas de Maria Auxiliadora se es
tendia também ao Brasil. Irmã Ri
naldi foi escolhida para realizar as 
várias fundações. Foi assim nomea
da visitadora. A 5 de março madre 
Teresa e as 12 irmãs embarcaram 
em Montevidéu com destino ao Rio 
de Janeiro" (19). 

. No dia 14 de março aportavam na 
Bahia da Guanabara. Estiveram por 
algum tempo no Colégio Santa Rosa 
de Niterói, onde tiveram solene aco
lhida, seguindo depois para o Vale 
do Paraíba . 

Ao dar notícias do colégio de Ni
terói, em carta de 26 de abril de 
1892, o padre Giordano escreve: 

"Nestes dias chegaram doze irmãs 
de Maria Auxiliadora de Montevi
déu (esperando a realização das pro
messas da Europa) para abrir três 
casas no Brasil: em Lorena, Guara
tinguetá e Pindamonhangaba. Foram 
recebidas com verdadeiro entusias
mo, o que mostra com quanta ansie
dade eram esperadas" (20). 

Chegaram a Guaratinguetá a 16 
de março, abrindo em seguida a pri
meira obra, o Colégio de Nossa Se
nhora do Carmo. Augusto de Lima 
Júnior assim comenta a instalação 
das irmãs. salesianas em Guaratin
guetá: 



"TroUxe-as o recém-nomeado bis
po D. Luís Lasagna, que as entregou 
à espiritualidade dos filhos de São 
Paulo, onde foram estabelecer-se no 
casarão de um antigo convento de 
Carmelitas, na cidade de Guaratin-
guetá" (21). . 

Duas imprecisões nessa informa
ção. Lasagna não pôde acompanhar 
as irmãs em sua viagem ao Brasil. 
Chegou somente em princípios de 
julho, sendo recebido festivamente 
pelo povo de Guaratinguetá. Além 
disso, Lasagna só foi sagrado bispo 
a 17 de março do ano seguinte. S0-
bre a vinda das irmãs, escreve Mar
cigaglia: 

"Em Guaratinguetá, as esperava 
o grande colégio do Carmo, cômo
do edifício, boa capela, vasto terre
no e: um chalé ao lado para o cape
lão. Tudo feito e doado pelo santo 
homem de Deus, que foi o saudoso 
Monsenhor Felipe, a quem tanto 
devem a cidade de Guaratinguetá e 
a Congregação Salesiana ... O maior 
número das recém-chegadas natu
ralmente. foi destinado ao Colégio do 
Carmo. A população as recebeu 
triunfalmente na estação, no dia 16 
de março, acompanhou-as à matriz, 
onde foram saudadas pelo vigário. 
Depois, todas foram ao novo colé- . 
gio, em cuja espaçosa capela foi 
cantado o Te Dewn. Mons. Felipe 
estava radiante" (22). 

. J á instalada na nova sede, irmã 
Teresa Rinaldi escrevia ao Padre Mi
guel Rua, superior dos salesianos: 

"Faz já um mês que nos encon
tramos nesta república; creio que o 
senhor já terá sabido por outros a 
recepção que tivemos. Em todo caso 
lhe direi que parecem coisas de ou-

tro mundo, e que ficamos muito 
confusas ao ver-nos assim bem aco
lhidas! Atribuímos tudo . à maior .gló
ria de Deus e da cara congregação 
salesiana, à qual estamos felizes de 
ser agregadas. Nas três paradas que 
fizemos, nos veio a receber um mun
do de gente com músicà e procissão 
e com todas as autoridades eclesiás
ticas e civis. Oh! como amam D. 
Bosco nestas regiões!' (23). 

A estratégia de Lasagna fora bem 
definida e produzira o efeito deseja
do. Ao invés de iniciar a obra das 
Filhas de Maria Auxiliadora nos 
grandes centros urbanos, onde o es
pírito liberal era forte, preferiu tra
zê-las para cidades do interior, onde 
a tradição religiosa se mantinha mais 
forte, e a população mais respeitosa 
para com os ministros do culto e as 
pessoas consagradas. 

Em Pindamonhangaba a presença 
das Filhas de Maria Auxiliadora foi 
de pouca duraçao, por falta de con
dições favoráveis. Elas tinham assu
mido a direção de um orfanato. Essa 
casa não vingou. Estava mal locali
zada: perto da estação, rente com 
os trilhos da Central do Brasil, o 
que constituía um perigo para as 
educandas e para as visitas. 

Em época mais recente, as irmãs 
salesianas voltaram a se instalar nes
sa cidade, junto ao instituto salesia
no do Coração Eucarístico. A obra 
das .Filhas de Maria Auxiliadora foi . .. 
também iniciada em Lorena, mas 
naquela época não chegou a se ex
pandir muito, pela proximidade com 
o Colégio do Carmo, com secções 
de internato e externato. 

Nessa localidade, o grande ben
feitor das Filhas de Maria Auxilia-
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do'rafoi',o conde ' Moreira Lima. Na 
biografia ' do conde, 'Gama Rodri
gues 'declara: 

. .. 
. : . . .' 
, . '''Também para, meninas buscou a 
diligência caridosa e amorosa do 
conde de Moreira Lima organizar 
um educandário em Lorena. E, pou
co depois do estabelecimento do Gi~ 
násio de São Joaquim, chamou as 
Irmãs Filhas de Maria Auxiliaçlora, 
qlle ,se haviam estabelecido em Gua
ratinguetá, no colégio do Carmo, a 
convite do saudoso Monsenhor João 

, . 
Felipe, ' e ' lhes proporcIOnou uma 
casa" um grande sobrado 'à rua 15 
de' novembro, residência de seu so-. . ~ . 
gro o barão de Castro Lima, proxl-
mo aos terrenos do ginásio, para 
neie se estabelecerem um colégio de, 

• memnas. 

"Não surtiu efeito a tentativa, e 
não puderam as virtuosas irmãs dar 
vida a esse colégio, dada a proximi
dade e maiores vantagens do Colégio 
do Carmo, na vizinha Guaratingue
tá. Mas, para logo fez o conde de 
Moreira Lima sua estremedida espe
sa doar às mesmas irmãs uma gran
de casa à praça do Rosário, com 
vasto terreno, indo até· ao ribeirão, 
para nela funcionar um externato" 
(24). 

A expansão da obra 

Três anos após a instalação das 
Filhas de Maria Auxiliadora no Va
le do Paraíba, o instituto inicia sua 
fase de expansão pelo Brasil, sem
pre sob a direção de Luís Lasagna, 
que desde 12 de março de 1893 
fora elevado à dignidade episcopal. 
O ano de 1895 é assinalado pelo 
início de três obras: a primeira em 

Atãras, ' a segunda em São Paulo e 
a: terceira ." nas ,missões de Mato 
Grosso. , ' , 

:. Ap6~ a ~agração episcopal em 
Roma; D. Lasagna, de volta ao Bra
SIl, viajara pelo interior do Estado 
de São Paulo. Em setembro de 1893 
conhecera as cidades de Botucatu e 
Campinas. No dia 19 desse mês es-, 
teve em Araras, quando provavel
mente foi-lhe : feita a primeira pro
p.osta para a fundação de uma obra 
sob , a direção das irmãs salesianas. 
Em 'fins de outubro de 1894 La
sagna esteve de novo na cidade de 
São Paulo, e não tendo tempo de 
ir a Araras, enviou para lá o seu 
secretário para fazer uma inspecção 
do local em que as irmãs deveriam 
ser instaladas . 

, ' o Colégio N. S. Auxiliadora de 
Araras foi iniciado a 29 de janeiro 
de 1895, quanto quatro irmãs to
maram conta da nova casa. Tam
bém aqui, os recursos materiais pa
ra ' a fundação , provêm de início da 
ántiga aristocracia rural. A casa com 
vasto terreno era doação do barão 
Bento de Lacerda Franco. Não obs
tante a distância de outro colégio 
salesiano, os padres de D. Bosco 

• A' • continuaram a dar asslstencla espi-
ritual às irmãs e às alunas, uma vez 
que o dera diocesano brasileiro, 
que aderira apenas parcialmente ao 
movimento de reforma imposta pelo 
episcopado, inspirava pouca con
fiança. 

Situação análoga era mantida 
também pelas Filhas da Caridade, 
que na medida do possível manti
nham como capelães os padres la
zaristas. Em 1895 havia salesianos 
como capelães das irmãs em Lore-



na, Guaratinguetá, São Paulo e Ara
ras. Escrevendo ao P. Rua de Gua
ratinguetá, a 9 de setembro de 1895, 
Lasagna justifica a razão desse cui
dado: 

"Deve o senhor compreender que 
não é possível deixar a direção das 
irmãs a desconhecido... Quando 
cheguei aqui, era pároco o cônego 
Ottoni. O ano passado ele fugiu, se 
fez anabatista, se casou com uma . , . 
vluva e agora prega uma nova seita 
no Rio de Janeiro. 

"A ele sucedeu monsenhor Quar
tin, que era pároco de Lorena. Este 
também teve que emigrar para uma 
paróquia muito distante, São Simão, 
porque o povo descobriu que a se
nhorita que passava por ser sua 
irmã, era sua concubina. Eu o sei 
com absoluta certeza. Pois bem: 
ontem assumiu um pároco novo, 
que é um dos tantos filhos do ve
lho pároco de Pindamonhangaba. 
Isto todo o mundo o sabe. Será co
mo seu pai? Só Deus o sabe ... " 
(25). 

Como se pode observar, apesar 
do esforço dos bispos reformadores, 
a observância do celibato clerical 
ainda deixava muito a desejar em 
fins do século passado. Daí a preo
cupação de Lasagna com a direção 
espiritual das irmãs. Nesse mesmo 
ano abriram as irmãs um pequeno 
internato na cidade de São Paulo. 
Funcionava na alameda do Triunfo, 
atual alameda Cleveland, próximo 
do Liceu Coração de Jesus dos sa
lesianos, numa casa cedida por D. 
Veridiana Prado, uma das grandes 
fortunas paulistas, e benfeitora de 
inúmeras obras de caridade. 

No ano seguinte abriu-se o Asilo 
de N. S. Auxiliadora no bairro do 
Ipiranga, e para lá se transferiu to
do . o colégio, com equipamentos, 
alunas e professoras. A fundação 
do Asilo deveu-se ao Dr. José Vi
cente de Azevedo, posteriormente 
conde da Santa Sé, e autor de di
versas outras doações no mesmo 
bairro a instituições de caridade. 
Também aqui a direção espiritual 
das irmãs e alunas continuou a car
go de um padre salesiano, residente 
no Liceu Coração de Jesus. 

Finalmente, nesse mesmo ano de 
1895, Lasagna abriu para as Filhas 
de Maria Auxiliadora uma frente 
missionária. Já em 1894 ele acom
panhara o primeiro grupo de mis
sionários destinados ao Mato Grosso. 

Com a criação da inspetoria do 
Urnguai e do Brasil, o território mis-

. sionário da Patagônia fora incorpo
rado à inspetoria da Argentina. Por 
isso desde muito Lasagna se preo
cupara em criar na sua inspetoria 
um local de trabalho especificamen
te missionário. Mas os entendimen
tps com o bispo de Cuiabá, D. Car
los D'Amour, iniciados em 1882, 
só puderam se concretizar em 1894. 

Para o ano seguinte Lasagna pre
parou um novo grupo de missioná
rios, ··agora também com a presença 
das religiosas salesianas. A 9 de ja
neiro de 1895 o jornal O Apóstolo 
publicava uma circular de Lasagna 
sobre as missões de Mato Grosso, 
em que o prelado anunciava a pró
xima expedição de salesianos e ir
mãs, nos seguintes termos: 

"Pois bem, saiba, Exmo. Senhor, 
que os filhos de D. Bosco, já tão 

.' 
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conhecidos no Brasil por tantos es
tabelecimentos de caridade abertos 
em pró dos meninos pobres, já <:s
tão prestes para ir dentro em breve 
consagrar a sua juventude, suas for
ças e sua mesma vida naquelas 
imensas selvas inóspitas entre as ra
ças bárbaras das florestas virgens. 
Está fixado, pois, que dentro de um 
mês, sairá uma numerosa expedição 
de Salesianos e de Irmãs Filhas de 
Maria Auxiliadora, também perten
centes à Congregação Salesiana, pa
ra renovarem no Brasil os esforços, 
os sacrifícios e, se a Deus aprouver, 
os triunfos também, que outros sa
lesianos alcançaram em outras ter
ras mais longínquas da América do 
Sul". 

Em seguida dá destaque à colabo
raçao das irmãs, afirmando: que re
sulta de terem os missionários sale
sianos nessa difícil empresa e apoio 
e a incomparável dedicação das 
Irmãs de Maria Auxiliadora. Elas 
pouparão aos sacerdotes contactos 
inconvenientes e ofícios os quais se
riam poucos aptos. Elas, com o 
prestígio irresistível que as acompa
nha em toda a parte, tomarão con
ta das mulheres e crianças . para en
sinar-lhes os elementos da Religião 
e das letras, os princípios rudimen
tares do asseio, da higiene, dos tra
balhos próprios de seu sexo, e de 
tudo o que se refere à vida de fa
mília". 

Por fim, o bispo . dirige-se em seu 
apelo sobretudo às classes abastadas 
do país: 

···Oh! digne-se V. Excia. associar 
seu nome e sua generosidade a uma 
obra, que não pode deixar de tor
nar-se simpática a todas as almas 
grandes e caritativas. Diante do es-
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petáculo de tantos valorosos missio
nários e delicadas irmãs, que com 
a cruz no peito não duvidam dar
se a si mesmos e imolar sua vida 
em pró dos pobres indígenas do 
Brasil, quem recusará dar um pe
queno óbuIo para esta obra de imen
sa caridade? 

"li, .muito de esperar que fabrican
tes de tecidos, ricos negociantes e 
opulentos fazendeiros se lembrem 
alguma vez de que no mesmo solo 
onde eles constituíram ou herdaram 
sua fortuna, existem ainda milhares 
de seres infelizes, os mais infelizes 
de quantos vivem no mundo, os 
quais, para serem homens úteis à 
sua pátria, só carecem· d~ caridade 
do missionário católico; e então se
rá impossível que recusem a este o 
seu valioso apoio" (26). 

A nova expedição de missionários 
salesianos chegou a Cuiabá a 8 de 
abril de 1895. As Filhas de Maria 
Auxiliadora deram início a duas 
obras: um grupo assumiu a direção 
do Asilo Santa Rita, em Cuiabá, 
fundado em 1891 pelo bispo Car
los D,Amour; outro seguiu para a 
Colônia Teresa Cristína, fundada em 
1886 pelo coronel Duarte, a 250 
quilômetros de Cuiabá, às margens 
do Rio São Lourenço. Era uma re
giao indígena, e os padres salesia
nos lá estavam trabalhando desde o 
ano anterior. 

Um duro golpe 
para a obra salesiana 

Ainda em fins de 1895 Lasagna 
tencionava abrir novas frentes de 
trabalho para os salesianos e as fi
lhas de Maria Auxiliadora no esta
do de Minas ·Gerais. Mas um desas-



tre ferroviário imprevisto veio sus
pender temporariamente essa nova 
etapa de expansão · da obra sale-

• Slana. 

Escreve Augusto de Lima Júnior: 

"Dom Cagliero e D. Luís Lasag
na mantiveram entendimentos para 
a fundação de um Colégio em Ca
choeira do Campo, e também o es
tabelecimento de uma comunidade 
de Irmãs Salesianas enfermeiras e 
professoras para administração da 
Santa Casa de Misericórdia de Ouro 
Preto, até então privada de elemen
tos que a conduzissem a seus fins. 
Partiu Dom Lasagna para Minas, 
em carro especial da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, desde Lo
rena e Guaratinguetá, com a comi
tiva dos salesianos e irmãs salesianas. 

"Entre Juiz de Fora e Mariano 
Procópio, durante um violento tem
poral, houve um choque entre o 
trem que viajava Dom Lasagna e 
sua comitiva e outro trem de carga 
que seguia do interior. O carro do 
bispo de Trípoli foi esmagado de- · 
baixo do outro, morrendo nessa oca
siao o bispo Dom Lasagna, seu se
cretário o padre ViJlamil, Madre 
Teresa Rinaldi e as Irmãs Petro
nilha, Júlia Argenton, Edwiges Go
mes Braga e dona Joana Lusso, sen
do as demais irmãs e padres feridos 
com mais ou menos gravidade e 
hospitalizados". 

E Lima Júnior comenta: 

"Era o dia 6 de novembro de 
1895. Eu era menino em Ouro Pre
to, com meus seis anos de idade, 
mas recordo-me dos sinos dobrando 
a finados e das palavras de dor de 

meus pais e vizinhos: o · bispo mor
reu! as irmãs morreram!" (27). 

Nada melhor para a compreensão 
do desastre do que a descrição s6-
bria dos acontecimentos conforme 
foi registrada pelo cronista da co
munidade dos redentoristas alemães 
de Juiz de Fora. Eis o texto, em 
sua tradução portuguesa: 

"1895, novembro, 6. Desastre de 
trem. Hoje, entre 15 e 16 horas, 
houve um choque de dois trens en
tre as dua3 estações da cidade, à 
distância de 5 minutos, e quase em 
frente ao nosso convento, na pas
sagem de nível onde tomamos o 
bonde. O sr. Johan Rechner, que 
também viajava no trem, veio avi
sar-nos e a maioria dos nossos cor
reu 'para lá. Espetáculo pavoroso! 
Do carro tombado pendem cabeças 
e braços ensanguentados. Ao exami-

, nar-se a situação verifica-se que to
dos os feridos se acham em um s6 
carro. E o carro especial, concedi- . 
do pelo ministro a uma turma de 
padres e irmãs salesianos para a via
gem de Barra do Piraí a Ouro Pre
to, a fim de começarem três novas 
fundações. 

"O primeiro cadáver tirado do va
gão é o de Dom Luís Lasagnabis
po titular de Trípoli, superior geral 
dos padres e irmãs salesianas no 
Brasil. Outros mortos são: Teresa 
Rinaldi, superiora geral das irmãs 
no Brasil, uma italiana; Petrolina 
Imas, superiora nomeada para o 
Hospital em Ouro Preto; Júlia Ar
genton e Hedwiges Gomes Braga, 
ambas destinadas para Ouro Preto; 
padre Belarmino ViJlamil, secretário 
de D. Lasagna, um , espanhol e ain
da o foguista de um dos dois trens. 

o 
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"Os cadáveres foram colocados 
no chão no segundo locutório por , . . . nossos operarIos, que prImerro que 
todos compareceram ao lugar do 
desastre. Bastante feridas saíram a 
mãe de uma das irmãs que acomc 
panhava sua filha e uma das irmãs 
que quebrou o braço e um dedo. 

"Ligeiros ferimentos apresenta
vam o teólogo Guilherme Brnkau
sen e as cinco outras irmãs. Nada 
sofreram dois padres, Domingos Al
banello e Domingos Zatti, como 
também dois irmãos leigos. Faziam 
parte da turma toda Dom Lasagna, 
seu secretário, dois outros padres, 
dois irmãos leigos, nove irmãs e a 
mãe de uma destas. As irmãs feridas 
e a senhora foram carinhosamente 
tratadas em algumas casas lá perto 
(uma é do doutor) e no dia seguinte 
transportadas para a Santa Casa; o 
resto hospedou-se provisoriamente 
em nossa casa, onde não foi fácil 
arranjar-se. Por isso levou Dr. An
drés os dois irmãos à noite consi
go para a casa dele. 

"Dom Lasagna foi educado pelo 
próprio São João Bosco. Certo dia 
este lhe mostrou (não sei se já era 
sacerdote) as insígnias episcopais 
com a cruz e disse-lhe: guarde-as 
bem; estas são para o segundo bis
po salesiano. E realmente o foi. 
Também o padre Albanello foi acei
to pelo santo na congregação, con
viveu com ele durante três anos de 
1878-1880 e foi testemunha ocular 
de 3 milagres. 

"Causa do desastre, foi o chefe 
provisório da estação de Mariano 
Procópio que avisou na estação da 
cidade que a linha estava desempe
dida e que o trem podia sair, ao 
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passo que na mesma hora deixou o 
trem sair de Mariano Procópio; des
ta maneira o "choque tomou-se ine
vitável. Estão correndo vários boa
tos; mas parece-me que tem sido so
mente ignorância crassa" (28). 

Aqui terminam as anotações da 
crônica dos redentoristas sobre o 
acidente de Juiz de Fora. Amélia 
Rodrigues, escritora baiana e grande 
amiga da obra selesiana, assim co
mentava o desastre: 

"As irmãs Filhas de Maria Auxi
liadora, ramificação do instituto sa
lesiano, cheias de coragem e fervor, 
como todas as beneméritas mulheres 
que trocam o vestido de gala pelo 
hábito negro de esposa de Cristo, as 
Filhas de Maria Auxiliadora exilam
se também da pátria e vêm fundar 
na nossa América orfanatos para 
meninas. Também elas penetram 
nos desertos, sofrem os incômodos 
de longas e penosíssimas viagens, e 
com os pés a sangrar, abrem o ca
minho à civilização! 

"Ainda há pouco tempo (doloro
so dia! triste recordação), foram CQ

lhidas quatro dessas heróicas pere
grinas, com o ilustre e virtuoso bis
po Dom Lasagna e seu secretário, 
no desastre da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, quando se diri
giam para uma nova fundação. Uma 
delas era brasileira, a Irmã Hedwi
ges Gomes Fraga, natural de São 
Paulo, quiçá a nossa primeira már
tir da caridade! O Brasil começa, 
pois, a dever serviços à Congrega
ção Salesiana, como os deveu à "es
clarecida Companhia de Jesus, na 
pessoa de Anchieta, Nóbrega, Viei
ra e tantos outros filhos de Loyola" 
(29). 



Com o desastre de Juiz de Fora, 
os salesianos do Brasil perdiam seu 
primeiro inspetor, o bispo Lasagna, 
e as Filhas de Maria Auxiliadora a 
sua primeira visitadora, madre Te
resa Rinaldi. 

CONCLUSAO 

Alguns aspectos merecem maior 
relevo ao término deste estudo. 

1. Em primeiro lugar, convém 
destacar o prestígio de D. Bosco, 
ainda em vida, no mundo cat6lico. 
Sua fama precedeu aos salesianos e 
Filhas de Maria Auxiliadora no 
Brasil, servindo-Ihes de certa forma 
de aval junto aos bispos reformado
res. Por isso as Filhas de Maria Au
xiliadora foram bem recebidas no 
ambiente cat6lico, e consideradas 
colaboradoras valiosas do episco
pado. 

2. Por outro lado, perdurava ain
da forte o espírito anti-clerical que 
desde a questão religiosa na década 
de 1870-1880 fora incentivado pe
las . pr6prias lojas maçônicas. Ma
çons e liberais se uniam na resis
tência ao movimento de reforma ca
tólica, por eles designado como ul
tramontano. Entre os principais co
laboradores do movimento estavam 
os institutos religiosos vindos da 
Europa. E nesse grupo se enquadra 
o Instituto das Filhas de Maria Au
xiliadora. 

3. Desde a sua fundação · em 
1872, D. Bosco fizera questão de 
ressaltar a dependência das irmãs 
da Congregação Salesiana. E tal si
tuação perdura até inícios do século 
XX. Para se compreender portanto 
as perspectivas iniciais das ativida-

des das Filhas de Maria Auxiliado
. ra no Brasil, é preciso ter presente 
as metas propostas por seus · supe
riores salesianos, e especificamente 
por Dom Luís Lasagna primeiro 
inspetor do Uruguai e do Brasil. 

4. Decidido a colaborar com o 
episcopado, Lasagna define como 
parte importante da atividade das 
Filhas de Maria Auxiliadora a cria
ção de colégios católicos para a ju
ventude feminina, em . contraposição 
ao ensino leigo. Para a fundação 
desses estabelecimentos o inspetor 
salesiano decidiu recorrer, como já 
fizera no Uruguai, à colaboração 
das classes mais abastadas do país; 
e especificamente à aristocracia do 
café, cada vez mais prestigiada no 
estado de São Paulo. Dessa forma 
os condes e os barões estão à frente 
de diversas fundações das irmãs. 

5: Embora a finalidade principal 
da fundação do Instituto fosse o 

. cuidado da juventude pobre e aban
donada, já desde o primeiro colégio 
aberto em Guaratinguetá, as irmãs 
começam a receber as filhas da no
va classe burguesa que se afirma 
no país, e que congrega também 
parcialmente os descendentes da 
aristocracia rural. Aliás, diversos 
benfeitores das fundações das irmãs 
desejam que suas filhas e parentes 
possam usufruir desse tipo de edu
cação católica, considerada na épo
ca como superior à ministrada pela 
escola pública. Posteriormente, gran
de parte dos colégios das Filhas de 
Maria Auxiliadora passou a ser 
orientada ao atendimento da classe 
média. 

6. Convém ressaltar também o 
cuidado dos primeiros superiores sa-
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lesianos com a formação espiritual 
das irmãs. D. Lasagna foi um exem
plo disso. Isto fez com que progres
sivamente muitas das obras das Fi
lhas de Maria Auxiliadora passas~ 
sem a ' constituir apenas um apêndi
ce de colégios dos padres salesia
nos, onde ficariam melhor tuteladas 
na defesa do espírito salesiano. Com 
freqüência . em troca dos benefícios 
da direção espiritual as religiosas 
pàssavam a assumir a direção da 
cozinha e lavanderia do colégio dos 
padres. Marcigaglia assinala que 
essa foi desde o início a caracterís
tica da fundação da obra de Lorena. 

7. É evidente que essas opções 
iniciais, típicas de uma determinada 
época histórica, estão sendo revisa
das pelas próprias religiosas do Ins
tituto das Filhas de Maria Auxilia
dora, à luz do Concílio Vaticano 11. 
Aliás, situaçoes análogas encontram
se em outras congregações femininas 
que vieram para o Brasil na depen
dência de uma congregação masculi
na, herdeira do mesmo espírito do 
fundador. Esses institutos deverão 
em primeiro lugar redescobrir suas 
características femininas, ofuscadas 
desde o início pela marcada prepon
derância masculina em sua espiri-

NOTAS 

(1) CERIA, EUGêNIO, Annali deUa 
Soclelà Salealana, Turim, SEI, 1941, Vo
lume I, página 126. (2) Idem, ver nota 
1, página 444. (3) Instituto Flglie di 
Maria Ausiliatrice, Cronlalorla, Turim, 
1976, volume li, página 276. (4) BolleUI· 
no Salesiano, 1878, ano li, março, pá
ginas 14-15. (5) O Apóstolo, ano XII, 
n9 92, 14 de agosto de 1878, página 2. 
(6) Idem, ver nota 5, ano XVI, nQ 36, 
19 de abril de 1881, página 4. (7) Idem, 
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tualidade e em suas opções apos
tólicas. 

8. Nesse sentido de redefiniçães 
se colocam também os novos apelos 
da Igreja do Brasil, em favor das 
classes mais pobres e marginaliza
das. De fato, a partir dos anos 60 
a Igreja do Brasil fez sua entrada 
decidida no campo social, tomando 
posição de solidariedade com os 
oprimidos pelo sistema econômico 
vigente. 

Como grande parte da rede esco
lar católica está de certo modo vin
culada ao poder dominante e à clas
se burguesa, os bispos do Brasil, 
reunidos em Itaici em abril de 78 
para preparar subsídios para Pue
bla, exortam a que se proceda a 
uma revisão crítica ' das obras da 
Igreja na sua eficácia evangelizado
ra, com atenção especial à proble
mática da Escola Católica. São es
tes os grandes desafios que se apre
sentam, ' não apenas ao Instituto das 
Filhas de Maria Auxiliadora, mas a 
outros institutos religiosos femini
nos, com características semelhan
tes, como condição para uma nova 
presença significativa da vida 'reli
giosa feminioa na Igreja do Brasil. 

ver nota 5, ano XViii, nQ 73, 19 de ju
lho de 1883, página 2. (8) Documento 
manuscrito do Arquivo Central da Con
gregaçao Salesiana. Fotocópia do Ar
quivo da Inspetoria Salesiana de São 
João Bosco, Belo Horizonte, Minas Ge
rais. (9) Idem, ver nota .8. (10) . Idem, 
ver nota 8. (11) ldem, ver nola 8, (12) 
Idem, ver nota 8. (13) O Fluminense, 
ano VI, n9 831, 16 de setembro de 
1883, página 1. (14) A Folha Nova, ano 
li, n9 336, 25 de outubro de 1883, pá
gina 1. (15) Idem, ver nota 14, ano li, 



1)9 402, 30 de dezembro de 1883, pá
gina 1. (16) Idem, ver nota 4, 1893, 
janeiro, página 4. (17) MARCIGAGLlA, 
LUIS, Os Saleslanos no Brasil, São 
Paulo, 1955, volume I, página 49. (18) 
Idem, ver nota 4, 1893, página 63. (19) 
Profill di mlsslonarl salesianl e Fi/gie di 
Maria Ausilialrice, Roma, 1975, página . 
81. (20) Idem, ver nota 4, ·1892, agosto, 
página 163. (21) JUNIOR, AUGUSTO 
DE LIMA, A Santa Saleslana Madre 00-
mingas Mauarello, Belo Horizonte, 
1971, página 154. (22) Idem, ver nota 

17, página 50. (23) Idem, ver nota 4, 
1892, página 163. (24) RODRIGUES, 
GAMA, O Conde de Moreira Lima, São 
Paulo, 1942, página 91 . (25) Idem, ver 
nota 8. (26) Idem, ver nota 5, 9 de ja
neiro de 1895. (27) Idem, ver nota 21., 
páginas 155-156. (28) ArqUivo do ·Con
vento dos Redentoristas de Juiz de 
Fora. Cópia da tradução portuguesa no 
Instituto Nacional de Pastoral, Brasflia, 
DF. (29) Projeções Epistolares, Niterói, 
1908, páginas 289-290. 

o Papa João Paulo I e o Concilio Vaticano 11 

Como situar o novo Papa frente ao Concflio Vaticano li? Conservador ou 
progressista? À direita ou á ' esqUerda? A leste ou a oeste de Roma? Perdôo a 
ignorância. Relevo a superficialidade e a leviandade. Desculpo a sofreguidão. A 
presença e o significadO da Igreja no mundo não pOdem ser vistos e analisados 
por esta ótica: conservadorismo ou progressismo, à direita ou à esquerda. Esta 
perspectiva revela inconsistente e vago conhecimento da Igreja e do Concflio 
Vaticano li. A Igreja pós-conCiliar não é Igreja rompida com a tradição. Nem Igreja 
permissiva. Nem Igreja horizontal. O Concflio Vaticano " tem a sua doutrina 
claramente enunciada em quatro CONSTITUiÇõES, duas ·das quais dogmàticas, 
nove DECRETOS e três DECLARAÇõES. .; Indispensável manusear e consultar 
estes documentos para conierir nossas atitudes e nossos posicionamentos que 
se dizem pós-conclliares. Cuidado com apropriações indébitas de "verdades" 
conciliares. (Pe. Marcos de Lima, SOB) 

Sublinhe alguns pontos polêmicos do Vaticano li? 

.; claro, não é um elenco completo . .; evidente, nem todos os assuntos indi· 
cados são igualmente polêmicos . .; tranquilo, doutrina claramente enunciada. Os 
temas do plano politico-ideológlco e do comportamento humano são mais acen
tuadamente polêmicos. O que vou indicar já foi dito e é sabido até a exaustão. 
Confira o texto no original e o coloque no contexto. ABORTO, Constituição Pas· 
toral Gaudium el Spes, n9 51. ANTI CONCEPÇÃO, Gaudium et Spes n9 47 e 
Encrclica Humanae Vitae de 1968. ANTI-SEM ITISMO, Declaração Nostra Aetate, 
n9 4. CELIBATO, Decreto Presbyterorum Ordinis, n9 16. CIDADÃO diante da 
opressão, Gaudlum et Spes. n9 74. CI!:NCIA, Gaudium el Spes, n9 36. COMUNIS
MO, Gaudium et Spes, n9 20. CONTEMPLAÇÃO" Decreto Ad Gentes, n9 18. COR
RIDA ARMAMENTISTA, Gaudium et Spes, n9 81. DESENVOLVIMENTO ECONó
MICO, Gaudlum Et Spes, n9 85. DIALOGO, Gaudium ' et Spes, n9 21. DIREITOS 
HUMANOS, Gaudlum et Spes, n9 26 e n9 41. DIVóRCIO, Gaudlum at Spes, n9 47. 
ELEiÇõES, Gaudlum el Spes, n9 75. GREVE, Gaudium et Spes, n9 88. JOVENS, 
Decreto Apostolicam Actuositatem, nQ 12. LIBERDADE, Gaudium el Spes, n9 
17. LITURGIA, Constituição SaCrossanctum Concilium, n9 23. NACIONALISMO, 
Decreto Ad Gentes, n9 15. NATALIDADE (ControleJ, Gaudium et Spes, n9 87. 
POLfTICA, Gaudium et Spes, n9 76. PROPRIEDADE, Gaudium et Spes, n9 71. 
SUP';RFLUO, Gaudium et Spes, n9 88. UNIDADE (da Igreja). Gaudium et Spes, 
n9 92. (Pe. Marcos de Lima, SOB) 
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LIVROS 
NOVOS 

COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE 
E EVANGELlZAÇAO DOS POBRES, Pe. 
Alvaro Barreiro, SJ. Edições Loyola, 
Sao Paulo, SP. Ano 1977. Páginas 96. 

Não deixa de ser esperançoso que os 
olhos do teólogo se voltem com tanta 
perspicácia e amor para a pobre rique
za evangélica das Comunidades Ecle
alal8 de Base. Pobre porque são cria
turas frágeis que nascem sob a inspira
çao forte do Espfrito de Deus. Riqueza 
porque arranca em sua novidade do 
cepo antigo e vetusto da Igreja. São 
comunidades ecfeslais . . Vivem do espf
rito de Igreja, Crescem dentro da gran
de comunidade universal. Entretanto, se 
dizem de base, recordando-nos os inf
elos da Evangelização por parte dos 
Apóstolos, nas pegadas do Grande Mes
tre Jesus. 

"Quando a boa nova é anunciada 
pura, livre e destemidamente aos po
bres, observa o Pe. 'Barreiro, ela acende 
neles o fogo d!, esperança, transforma 
suas vidas". O livro procura penetrar 
no mistério desta vida que nasce do 
povo, desta Igreja que surge da base, 
não numa Invenção humana arbitrária, 
mas sim pelo Espfrlto de Deus que está 

na origem de toda vida. Quem ler este 
pequeno trabalho sairá consciente um 
pouco mais da riqueza evangélica es
condida nessas pequenas células vivas 
de Igreja que se multiplicam auspicio
samente pelo Brasil e por todo o nosso 
Continente. 

Cabe sempre Insistir que esta nova 
vida não surge em nfvel de contesta
ção e sim em nfvel de apelo à conver
são de todos n6s. ~ próprio precisa
mente do Espfrito de Deus machucar
nos com a evidência de seu dom contra 
o egofsmo auto-suficiente de nossas 
seguranças. Não é de estranhar, pois, 
que se ouçam vozes temerosas e até 
mesmo caluniosas, por medo de que a 
fragilidade pobre dessas comunidades 
seja por demais eloqüente na sua criti
ca a uma Igreja de poder, de compro
missos, de conservação. Crrtlca que não 
Se faz através de palavras nem de es
critos, São pobres demais estas comuni
dades e se sentem por demais despro
tegidas para ainda além disso s e ocu
parem com polêmicas. ~ a critica do 
exemplo, da nova prática da caridade, 
da fé na força do Esplrlto e do Evan-, 

gelho, da esperança na graça infinita 
e misericordiosa de DeUS. 
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I Irmãs) 
• Dom Valfredo Tepe 

Diocese de Ilhéus, BA 

• Dom Jairo R. da Silva 
Diocese do Senhor do Bonfim, BA 

• Dom Tiago Broers 
Diocese de Caravelas, BA 

• Dom Silvério Albuquerque 
Diocese de Feira de Santana, BA 

• Dom Edvaldo G_ Amaral 
Arquidiocese de Aracaju, SE 

• Dom José Cornelis 
Diocese de Alagoinhas, BA 

• Dom Mathias Schmidt 
Diocese de Ruy Barbosa, BA 

I 

leia á página 516 

QUANDO SERÁ 
A SUA VEZ? 

• Missionários do Sagrado Coração 
Provincia de Curitiba, PR 

• Missionários da Sagrada Família 
Provincia Sul-Brasileira, RS 

• Companhia de Jesus 
Províncias Brasileiras 

leia á página 522 
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