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A RELIGIOSA É UMA MULHER CRISTÃ ADULTA E ATUAL
QUE SE COMPROMETEU COM DEUS (É CONSAGRADA)
1.

HISTÓRIA DA SALVAÇÃO

Interior do México.
Um pobre cemitério de aldeia.
Por aqui passou recentemente o vandalismo da fúria comunista.
Todas as imagens religiosas mutiladas. É Graham Greene que
refere: (1) «Uma imagem de Deus sem orelhas e sem braços...
estranho esse furor destrutivo, pois está visto que nunca se pode destruir
tudo. Se Deus se assemelhasse a um sapo, seria fácil, suprimir todos
os sapos do mundo, mas, como Deus é semelhante a nós, de nada serve
destruir imagens de pedra: seria preciso que nos suicidássemos todos».

O homem foi criado à imagem de seu Criador. Pela submissão
da liberdade recebida de Deus e pela fidelidade ao Espírito, deveria,
por sua vez, liberar o universo confiado a seus cuidados e o fazer
subir, por ele, a seu Autor — «Tudo é vosso, vós sois de Deus».
O homem realizar-se-ia, sujeitando a si seus próprios talentos (unidade consiígo mesmo) e os valores da criação material (unidade com
o mundo), colocando tudo a serviço dos irmãos (união com os outros)
e fazendo então uma oferta total a Deus (união com Deus) . Só no
fim desta grande aventura poder-se-ia dizer com plena verdade — eis
que o homem está feito!
O plano de Deus não foi a manifestação progressiva de uma idéia
pré-fabricada. Encontrou resitência. Teve que esperar, recuou, recomeçou. . . De fato, a meta da história foi comprometida pelo pecado —
recusa de se servir das coisas para prestar homenagem a Deus e am »r
os irmãos. O homem apegou-se a si mesmo como a seu centro. Ficou
servo da matéria e do corpo. Destruiu-se, rompeu a unidade com as

coisas, com os outros e com Deus! Só se recuperará, quando em si
refizer a unidade e, através dela, reconstruir o sentidoi do universo.
Para que o homem reencontrasse sua vocação, foi preciso que
Deus, no tempo, abrisse um diálogo com ele. Dirigiu-lhe sua palavra
através dos profetas. Na plenitude dos tempos, fez-se palavra substanciai
«que vem a este mundo e ilumina a todo homem». (2)
Cristo concentrou sua obra em seu mistério pascal, princípio de
unidade, que inclui os seguintes elementos: sua morte, pela vontade
de Deus, morte que gerou a vida (não foi um retorno à vida, como
sucessão na vida, mas foi uma vida nova, divina, ressuscitou para
não mais morrer) e uma aliança (caráter comunitário do mistério pascal,
Ele não é apenas uma salvação de indivíduos, mas cria um povo) .
Esta páscoa realizou-se como prefiguração com os hebreus. Realizou-se
em Cristo. Realiza-se nos cristãos, pela aplicação sacramentai.
2.

O MISTÉRIO DE CRISTO

A unidade dos homens com Deus, com o mundo, consigo mesmo,
com os outros homens, começa então a se refazer no Cristo ressuscitado.
«Jesus havia de morrer.. . para que fossem reconduzidos à unidade os
filhos de Deus dispersos». (3) Nele, a dignidade da natureza humana
é restabelecida de maneira mais prodigiosa do que na origem.
O homem, dócil, a palavra de Deus, renasce em Cristo, para uma nova
vida, que se inicia no Batismo, cresce pelas virtudes, sacramentos e
plenifica-se na Parusia. «Nisto se revelou o amor de Deus para conosco,
em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos
por Ele». (4)
A.

UNIÃO COM DEUS EM CRITO

Toda união com Deus se realiza única e exclusivamente por meio
de Cristo e Cristo Ressuscitado, o Cristo vivo «sentado à direita de
Seu Pai», único mediador, Deus feito Homem, dando ao homem a
poessibilidade de se tornar Deus. Único sacerdote que, resumindo em
si toda a criatura, por Ele redimida e restaurada, se mantém diante
do Pai numa atitude de louvor eterno, é «por Ele, com Ele e nele, que
é dada ao Pai, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e glória»
temos acesso ao Pai no mesmo espírito».
«Em Jesus Cristo, vós, que estáveis longe, agora vos aproximastes
pelo Seu Sangue». Cada aspecto da vida cristã é uma parte ou um
elemento
do mistério de Cristo. (6)
É nele que fomos eleitos, antes mesmo que fôssemos formados
no ventre de nossa mãe. «Do alto do céu Deus nos abençoou com
toda a bênção espiritual em Cristo, escolhendo-nos nele, antes da
criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus
olhos». (7)

«Deus tanto amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para
que todo aquele que crer, não pareça, mas tenha a vida eterna». (8)
Nele recebemos a vida, pois somos «mortos ao pecado, porém vivos
para Deus, em Cristo Jesus». (9) «Reconciliados com Deus por
Cristo». (10)
Renascidos ou «criados em Jesus Cristo para as boas ações», ( 1 1 )
«revestidos de Cristo» (12)
- todos os que fôstes batizados em
Cristo, vos revestistes de Cristo — nos tornamos criatura nova: «se
alguém for de Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho;
eis que tudo se fez novo». (13)
- Homem novo: «ensinaram-vos a vos revestir do homem novo,
criado à imagem de Deus em uma justiça e santidade verdadeiras». ( H )
— Filhos: Deus «nos predestinou no seu amor, para sermos
adotados como filhas seus por Jesus Cristo». (15)
Assim, em Cristo, não somos mais «hóspedes nem peregrinos, nas
concidadãos dos santos e membros da família de Deus». (16) Formamos
com Ele uma só construção, (17) um corpo único. (18) «Embora
sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós
é membro uns dos outros».
Nossa «vida está escondida com Cristo' em Deus» (19) e com
Ê «Deus nos fez sentar nos céus» (20) de tal modo, que emergimos
de nossa cabeça no último tempo, na eternidade, de nossa cabeça que
é o Cristo glorioso, com quem formamos uma comunidade de ser e
de agir, na medida de nossa identificação com Ele.
B.

IDENTIFICAÇÃO NO SER

É o Cristo que se torna o princípio de vida do nosso novo ser.
Ele se identifica ao nosso «eu» novo. Nosso ser cristão e nossa vida
cristã lhe pertencem antes e mais do que a nós mesmos. «Já não
há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher,
pois todos vós sois um em Cristo». (21) Desta união na raiz do
nosso ser — «Se alguém está no Cristo, ele é nova criatura», (22)
decorre uma comunhão de vida»; «Assim também vos considerais
mortos ao pecado, porém, vivos para Deus, em Cristo Jesus». (23)
É como uma transfusão de vida, que não nos torna apenas semelhantes
a Cristo, mas identificados — outros cristo". O que faz São Paulo
dizer: «Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim». (24)
Cristo não adiciona sua vida à nossa, mas a assume e dela se apropria
a tal ponto, que Ele se torna sujeito de todas as nossas ações vitais,
apesar de permanecer sempre a «altereidade» entre Cristo e o cristão.
C.

IDENTIFICAÇÃO

NO AGIR

Cristo nos identifica com Ele no ser e tende a nos identificar
também no agir. «O amor de Cristo nos impulsiona». (25) É o amor
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de Cristo presente e ativo e nós. É Ele que, pelo Espírito, nos manda
clamar: «Abba, Pai» (26) e orienta nossa oração: «Do mesmo modo,
o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos
pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por
nós com gemidos inefáveis». (27)
É Ele, o Cristo ressuscitado, que nos santifica: «Santificados em
Cristo Jesus»; (28) Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos
os santos em Cristo Jesus, (29) pela presença do Espirito Santo. (30)
Unidos a Cristo ressuscitado, escondidos com Ele em Deus, devemos
procurar as coisas do céu: «Se ressuscitastes com Cristo, buscai as
coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeicoia-vos às coisas de lá de cima e não às da terra». (31) Evitemos o
pecado, por que «despidos do homem velho com suas obras e revestidos
do novo (32) pratiquemos toda espécie de boas ações. (33)
3.

A IGREJA

A união com Cristo faz-se pela Igreja.
A Palavra de Deus espera uma resposta de cada homem. A resposta do homem deve ser um engajamento comunitário pela fé e pelo
rito de consagração. «Quem crer e for batizado...» (34) Então
Deus realiza a Igreja. «Ela foi colocada na existência por uma nova
iniciativa de Deus (propriamente sobrenatural), na qual Deus se
engaja e se dá. Su amissão é, em primeiro lugar, converter os homens,
fazendo-os discípulos (fazendo-os engajar-se com a Palavra, nascer
pela segunda vez e em segundo lugar, agir na vida temporal, para
a ordenar e orientar, o mais possível, para Deus». (35) Ela é o
grande sacramento da salvação. Podem-se distinguir dois aspectos:
é realidade de graça e de santidade (Rés) e meio de graça c de
santificação Sacramentum».
A Igreja é, pois, a comunidade dos homens que, unidos com Cristo
ressuscitado, estão respondendo vital e completamente ao apelo de
Deus. Ela é, ao mesmo tempo, santidade (Rés) e os meios para esta
santidade «Sacramentum. Ela é ao mesmo tempo edifício e meio
de construção. Os meios são propriamente — os sacramentos, os
dogmas, as leis, as organizações e a hierarquia eclesiástica, que de
tudo isto se encarrega.
Até a Parusia, que será a consumação do mistério Pascal na
Igreja pela ressurreição dos corpos, pela reintegração da criação' material e a entrada triunfal dos eleitos na Jerusalém celeste, Cristo continua,
pelo seu Espírito, a operar o mistério de sua ressurreição na sua Igreja
militante e peregrina. Durante este tempo, firme na fé, impulsionada
pela esperança, animada pela caridade, imbuída pelo Espírito de Cristo,
a Igreja se consagra ao crescimento nela mesma e nos seus membros,
do mistério pascal, «visando o aperfeiçoament odos cristãos, e o trabalho
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na obra da construção do corpo de Cristo, até que todos tenham
chegado à unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus, até
atingir o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo (36)
até que por Cristo, Deus seja tudo em todos. (37)
Não estamos mais na época da promessa, da espera, ou do
anúncio, nem mesmo no- tempo da vida privada e pública de Cristo,
mas estamos vivendo com Cristo o tempo da Páscoa, da ressurreição.
«Varões galileus, por que ficais a olhar para o céu? Este Jesus, que
do meio de vós foi arrebatado ao céu, voltará do mesmo modo que
o vistes subir para o céu». (38)
Depois de sua primeira ressurreição pela glorificação do Cristo,
a Igreja evolui para a ressurreição final, graças aos órgãos que lhe
transmitem a vida do Cristo. Os apóstolos, enviados por Cristo
ressuscitado para anunciar a Boa Nova, repletos do seu Espírito e os
sacramentos, gestos do Cristo, agindo na sua Igreja, dispensam a todos
os benefícios de sua redenção e comunicam-lhes uma atitude de
ressuscitados. (39)
Assim, o Cristo vive, atinge o eleito em cada momento importante
de sua vida, para torná-lo cada vez mais participante de sua condição
de ressuscitado.
Pelos sacramentos, Cristo nos permite abolir, cada vez que o quisermos, o tempo que nos separa dele.
Há, no entanto, dois sacramentos que nos parecem desempenhar
uma função muito importante na união com Cristo ressuscitado: o
batismo e a eucaristia. O batismo, que nos introduz no mistério da
morte e ressurreição de Cristo; e a eucaristia, que é comunhão ao
Cristo Pascal.
4.

O BATISMO E A EUCARISTIA

Os aposto los enviados por Cristo são vivificados por sua virtude,
testemunhas suas diante dos homens, portadores da salavção. Sua
palavra não produz apenas um conhecimento, mas é portadora da
Vida mesma do Cristo ressuscitado. Eles utilizam palavras, mas apresentam a Palavra, utilizam verbos, mas manifestam o Verbo Encarnado
e ressuscitado. Eles falam em conceitos, mas é uma nova realidade
que mtroduzem no mundo e a fé que produzem é uma possessão. Pelo
veiculo da palavra, expande-se no mundo a vida de Cristo. Numa
palavra, mais do que uma doutrina, eles «espalham» uma presença:
a presença do Cristo ressuscitado, que provoca adesão daqueles com
quem entra em contato. Então é a conversão e a recepção do batismo:
«Os que receberam a sua palavra foram batizados». (40)
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A.

RUPTURA (morte, ressurreição, páscoa». (40)

O Batismo é, antes de tudo, uma ruptura. Como Abraão, todo homem
que vem ao Batismo, responde ao apelo que uma vez foi ouvido pelo
patriarca, modelo e pai dos crentes. Deixou sua terra, seu povo,
rompeu com seu ambiente e com seu mundo.
O Batismo é o começo de uma vida nova e é porque ele é um
nascimento que também é uma ruptura.
É uma ruptura que se realiza pela inserção no mistério da morte e
ressurreição de Cristo, isto é, no Cristo pascal: «Fomos, pois, sepultados
com Ele na sua morte pelo Batismo, para que, como Cristo ressurgiu
dos mortos para a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida
nova». (41) E aos colossenses (42) São Paulo diz: Seputados com
Ele no batismo, com Ele também ressuscitastes por vossa fé na poderosa
ação de Deus, que o ressuscitou dos mortos».
No Batismo, Cristo nos aplica a virtude de sua ressurreição, tornando-nos participantes do seu triunfo sobre o pecado, causa de mcrte
pela divisão. «Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu
para o reino de Seu Filho muito amado, no> qual temos a Redenção, a
remissão dos pecados». (43) Libertação, triunfo, páscoa realizada em
nós pelo Espírito de Cristo.
A ruptura é o primeiro aspecto do mistério de iniciação cristã. O
Batismo inclui uma atitude de acolhimento. O Batismo engaja com
Deus. Isto é fé. A fé é «garantia dos bens que se esperam, prova
das realidades que não se vêem. (44) É um puro dom de Deus.
Cada fiel, pelo seu Batismo, engajou-se para renunciar ao pecado, a
Satanaz e às suas Seduções.
B.

ENGAJAMENTO (consagração, esponsalício)

A vida dada pelo Batismo, a vida cristã, que é seu desenvolvimento,
não se define fundamentalmente, nem pelas boas obras, nem pelas
virtudes. Ela é, essencialmente no homem, uma vida nova, uma ordem
nova. Ela é a formação em nós de um homem novo. Esta criação
apresenta dois aspectos, o de Páscoa, no sacramento do Batismo, o
de Pentecostes, no sacramento da Confirmação. De um lado, produz-se
uma ruptura com o mundo, para estar com o Cristo e no Cristo; de
outra, realiza-se uma presença no mundo, para dar a ele um testemunho
de vida eterna. Dois aspectos essenciais que definem as duas atitudes
contraditórias de toda vida cristã: ruptura e presença. O sacramento
da Confirmação explicita a maneira nova pela qual o cristão batizado
vive no mundo — após a ruptura a presença; após a Páscoa, Pentecostes.
A Igreja apresenta-se como esposa perfeita de Cristo. Basta
lembrar os testos «Vi a Cidade Santa.. . adornada como uma esposa
ataviada para o seu esposo.» (45) «Cristo amou a Igreja e por ela
se entregou.» (46)
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Cristo, no Batismo, nos incorpora a si pelo seu Espírito, para
formar sua Igreja: «Em um só Espírito fomos batizados todos nós,
para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres; e todos
temos bebido de um só Espírito.» (47) O Espírito que cristifica o
homem, que continua nele a Encarnação iniciada no seio da Virgem.
O Batismo não é somente uma abertura para a vida do Cristo, é um
instrumento pelo qual o Espírito de Cristo toma posse do homem,
transformando-o em filho: «Todos sois filhos de Deus pela fé em
Cristo Jesus. Pois quando fôstes batizados em Cristo, vos revestistes
de Cristo.» (48)
Esta Páscoa é de todo o nosso ser. «Se nos tornamos o mesmo
ser com Ele por uma morte semelhante à sua, sê-lo-emos igualmente
por uma comum ressurreição», (49) que faz passar do pecado- para
a graça, da morte para a vida, do homem velho ao homem novo, da
escravidão do mundo à liberdade dos filhos. «Ora — escreve São João
— tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência
dos olhos e soberba da vida». (5) Ora, quando éramos do mundo, a
dominação do pecado se exercia em nós, nos três setores de nossa
personalidade: afetividade, vontade e inteligência, pelas suas respectivas concupiscências, apegando-as «às coisas da terra» e impedindo-lhes
o amor, a procura e o conhecimento «das coisas do alto».
Cristo estendeu até nós os efeitos de sua ressurreição, nos libertou
da escravidão e, unindp a si nossa inteligência pela fé, nossa vontade
pela esperança e o nosso coração pelâa caridade, nos deu um novo ser:
um ser ressuscitado, já tendo em si, em germe, a glorificação com
suas conseqüências.
O Batismo estende no crente o mistério pascal, que é mistério da
comunhão. União que exige antes de tudo libertação. Podemos resumi-la no esquema seguinte:
Libertação, exigida (operada) pela união,
soberba da vida
<->
— inteligência <-» — Fé
concupiscência dos olhos — vontade
•— Esperança
concupiscência da carne —- coração
— Caridade
Esta Páscoa, completa no Cristo, é definitiva em nós, no sentido
de que participamos da essência mesma da vida do Cristo ressuscitado,
mas é inacabada quanto à assimilação e mtodo o nosso ser. Pelo
Batismo, comungando do mistério do amor, fizemos o primeiro passo
de uma viagem que começa no tempo e terminará na eternidade.
Somos peregrinos. Nossa lei é o progresso. É sem cessar que devemos
morrer ao pecado, para ressuscitar, para não morrer à vida. Nossa
vida é um movimento, uma passagem. Para nós, viver é andar. «Se
vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito». (51)
É correr direto à meta: «Assim eu corro, mas não sem rumo certo», (52)
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como o atleta, impelido por todos os seus músculos e toda sua vontade
em direção ao alvo, assim nós, pelo capital dinâmico depositado em
nós, tendemos para a ressurreição completa, que será a glorificação
de toda a humanidade e do universo em Cristo. (53)
Nesta tensão, neste esforço contínuo, nada de surpreendente encontrar o sofrimento que nos insere na morte de Cristo «Nosso velho
homem foi crucificado com Ele, para que seja reduzido à impotência
o corpo do pecado». (54) Nem a morte, nem o sofrimento constituem
um Hm em si, mas uma condição essencial para comungar da ressurreição.
Toda vida vem através do sofrimento. Não que a vida seja sofrimento,
ou cause o sofrimento. A vida é alegria. «O sofrimento é o sinal de
libertação, que nos faz passar da servidão à Liberdade. À vida do
Cristo não pode se enraizar, e se desenvolver em nós, sem dilacerar e
ferir nossa carne pecadora. Precisamos desejar o sofrimento é o testemunho do amor do Coração de Cristo em nossa natureza humana.
Nossa existência, inacabada e impelida para frente, fica inquieta,
angustiada, porque nela age uma força de redenção, qu enão atingiu
e procura seu descanso final na ressurreição total. Enquanto a vida
possuída se expressa na caridade, a vida impelida para frente se manifesta na esperança. A esperança nos guarda vigilantes na expectativa
da volta do Cristo Senhor, nos conforta e estimula nas horas difíceis
da luta e nos mantém projetados para a meta que temos a certeza
de possuir em plenitude.
Esta Páscoa marca agora toda nossa vida. Nossa força vital é a
que reside no Corpo de Cristo ressuscitado.
«Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o
Espírito», afastados do pecado ao qual morremos, «arraigados e fundados» na caridade, (55) tendo entre nós «os mesmos sentimentos
que Jesus». (56) Exige-se uma atitude de ressuscitados, dando testemunho da ressurreição de Cristo, até que Ele venha.

que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só
corpo, porque todos nós comungamos de um mesmo pão». (58)
Nosso coração, libertado das garras do egoísmo e renovado pela
identificação, torna-se o coração de Cristo ressuscitado. Vivemos por
Ele e nele. Sua vida é mais nossa do que a nossa própria vida. «Não
sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim». Assim acontece
com os outros, de tal modo, que somos todos um só no Cristo ressuscitado. «Segue-se desta mística identidade que todos os redimimos vivem
em nós e que nós vivemos neles». (59)
O coração dos outros acha então seu acabamento, não somente
no coração de Cristo, mas também em nós e isto na medida de nossa
união com Deus. Identificado a Cristo, nosso coração torna-se tamoém
centro do universo, que nele e por Ele participa da ressurreição, readquire seu sentido e seu valor sacramentai e eucarístico.
Inserção na ressurreição de Cristo , mas inacabada em nós, a
Eucaristia é ao mesmo tempo termo e elan para o termo. Ela apaga
a fome e ao mesmo tempo a suscita.
Ela é o fim atingido por antecipação e coloca o povo em marcha,
acompanha-o e o nutre. Ela é o viático do Êxodo e o rochedo que
jorra, presente a todas as etapas da marcha para a Parusia. Alimento
da alma, germe e penhor do triunfo do Amor em nós.
Concluindo. Pelo Batismo e pela Eucaristia, o Cristo irradia sua
vida pascal nos fiéis, abrindo no seu corpo acesso ao ato redentor:
ato libertador e revonvador, que dá um coração novo ao homem e ao
universo, para que, em comunidade com Cristo ressuscitado, num
gesto eucarístico perpétuo, dê uma resposta adequada ao Deus de
amor.

Para nos identificar mais a Ele, o Cristo ressuscitado vem viver
fisicamente sua vida, em nós, pela Eucaristia.

A vida religiosa é a resposta individual e comunitária da Igreja
como Esposa, ao apelo de Deus. É a resposta levada às últimas
conseqüências. É o esponsalício eclesial antecipado e representativamente realizado nas almas consagradas. É participação maior no mistéiro
pascal.
A Igreja do Cristo pascal acha sua mais fiel expressão na virgem
cristã. A virgem realiza, o mais perfeitamente possível na terra: a
morte à carne, a união esponsal ao único corpo de Cristo na caridade
do Espírito, a tendência escatológica da Igreja. Ela pertence exclusivamente ao Cristo ressuscitado. (60)

C.

UNIÃO COM CRISTO PELA EUCARISTIA

O Batismo e a Eucaristia são uma comunhão no Cristo Pascal,
É o Cristo ressuscitado que vive fisicamente em nós, nos transforma
nele por assimilação, e age em nós, para terminar nossa ressurreição
iniciada no Batismo (e conosco a redenção de todo o universo) .
A Eucaristia proclama a morte e ressurreição do Senhor: «Assim
todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha», (57) e nos insere
cada vez mais profundamente na imolação e glorificação de Cristo.
Ela nos liberta de nosso «eu egoísta, fechado, individualista, marcado
pelo pecado e nos faz entrar no corpo único de Cristo: «Uma vez

5.

VIDA RELIGIOSA
A.

a)

O QUE É

Ruptura

A religiosa vive mais inserida no mistério da morte e ressurreição
de Jesus. Pelo Batismo, Cristo nos une a si, libertando-nos das ganas
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do egoísmo. (61) Na vida religiosa, Cristo convida a alma a uma
intimidade maior. Ele a quer como esposa. E como no batismo a alma
responde a este apelo de Cristo, ela se consagra, isto é, se dá em exclusividade e em totalidade ao Cristo. Esta união rnais profunda com o
Cristo ressuscitado exige uma libertação maior do pecado que, pelas
concupiscências, exerce seu domínio sobre a alma. Libertação e consagração manifestadas e realizadas pelos três votos.
A vida religiosa, como vivência plena do batismo, é uma ruptura e
uma exigência de santidade, de amor a Deus e ao próximo e uma
consagração total levada ao plano comunitário e sancionada publicamente pela Igreja.
A alma consagrada conhecerá os sofrimentos exigidos peloí nascimento e crescimento do amor, da vida. Não se deve assustar. É
identificação ao mistério da morte de Cristo. Mas ela experimentará
sobretudo a alegria, que é sinônimo de vida, de amor, de ressurreição;
alegria, que é fruto da ressurreição do amor nela; alegria, que é participação da grande alegria pascal, porque a ressurreição de Cristo .se
realiza gradativamente nela.

deve sair do mundo. Deve estar bastante perto do mundo, para o
compreender e bastante longe (como mentalidade) para o conduzir.
O serviço de Deus é para ele determinado pela inserção no mundo,
para o salvar. A religiosa é o cristão que saiu do mundo e entra
em uma estrutura de vida organizada esplicitamente para o serviço
de Deus. Para ela o serviço de Deus não é determinado pela iserção
no mundo, mas por um quadro de vida especial.
A vida religiosa é essencialmente uma criação da Igreja para as
suar finalidades de Igreja e isto em um quadro social de vida. Trata-ise
de constituir um quadro de vida que corresponda inteiramente às
exigências comunitárias e fraternais do Evangelho e que permita estar
exclusivamente a serviço de Deus. A vida religiosa é uma consagração
total, levada até o plano social e publicamente sancionada pela Igreja.
Procura a perfeição da caridade, à base da renúncia a tudo o que
impede esta totalidade. Doa-se totalmente ao serviço de Deus e dos
irmãos.
A religiosa é testemunha de Cristo ressuscitado. Sua vida, desapegada e esperançosa, proclama diante de todos a fé no Cristo glorioso.
Se Cristo não fosse ressuscitado, loucura seria a vida desta mulher.
Religiosa é sacramento do Cristo ressuscitado : sinal, isto é, manifestação sensível, sinal eficaz porque tudo o que é dela é do Cristo
— gestos, ações, sentimentos, palavras, orações e tudo o que é de
Cristo tem eficácia... Jesus mesmo disse: «Os filhos deste mundo
casam-se e dão-se em casamento; mas os que serão julgados dignos
do outro mundo e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem
marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e
são filhos de Deus, por serem filhos da ressurreição». (63)
Morta ao «velho homem», ela vive segundo Cristo, o «homem
novo». Dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, assim façais também
vós». (64)
Como para Ele, a obediência é sua regra e seu alimento: «O meu
alimento é de fazer a vontade daquele que me enviou». (65) «Aquele
que me enviou está comigo; Ele não me deixou sozinho, porque faço
sempre o que é do seu agrado». (66) São Paulo escreve dele: «Entrando no mundo, Cristo diz: «Não quiseste sacrifício nem oblação,
mas me formaste um corpo. Holocausto e sacrifício pelo pecado não
te agradam. Então eu disse: Eis que venho, para fazer, ó Deus, a
tua vontade». (67) No mais duro da agoííia, Ele diz ao seu Pai:
«Não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres». (,8) Obediente
até a morte e a morte da cruz». (69) «Embora fosse Filho de Deus,
aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve». (70)
Como Cristo, a religiosa procura ter uma alma de pobre e viver
desapegada dos bens materiais. Ela quer ser pobre, para ficar mais
disponível na mão de Deus, mais acessível aos apelos e desejos do
seu divino Esposo, que «estabeleceu a pobreza como pedra angular

b)

Engajamento

São duas as atitudes fundamentais incluídas nos sacramentos da
iniciação cristã — ruptura e engajamento. Elas dão também sentido à
vida religiosa. Esta não é «algo de fora, ou ao lado da vida cristã
comum, mas seu prolongamento normal.» (62) É um como que espelho
onde todo cristão vê mais nitidamente o engajamento de, sua própria
vida. Ou, se preferirmos, não é senão o meio mais perfeito, aos olhos
da Igreja, para assegurar essa dupla atitude incluída nos sacramentos
da iniciação cristã: de um lado, o desapego; do outro, a disponibilidade.
Desapegar-se o mais possível, para libertar-se o mais possivel para
a ação do Espirito Santo, que, pela Igreja, quer transformar o mundo
e a humanidade. Tais são os dois objetivos fundamentais de toda a
vida religiosa. A consagração religiosa não constitui nada de novo
em relação ao primeiro engajamento cristão, como se ela introduzisse
em uma categoria de iniciados ou de puros, mas ela é o prolongamento
e a explicação mais perfeita desse primeiro engajamento. É para ser
o mais fiel possível às promessas do Batismo que alguém se liga pelos
votos religiosos. O que ele ambiciona é ser cristão mais conseqüente,
mais integral e para isso usa dos melhores meios. Não se pode conceber
a salvação (nem a vida religiosa) como um «salve-se quem puder»
individualmente, em uma Igreja depositária impassível de graças divinas.
Nem como uma «sobremesa» para depois da vida. Uma espécie de
salvação já feita, destinada aos que tiverem a boa sorte de a encontrar.
Ela é algo comunitário a se construir dentro dos condicionamento concretos de nossa vida, seja vida sacerdotal, religiosa ou laical. O
leigo, por exemplo, vive no mundo. Ele não é do mundo, mas não
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da santidade cristã: sua primeira exigência, que é também a primeira
bem-aventurança, é a pobreza. Ademais o apóstolo apegado passa
por um profissional qualquer.
Pura de corpo e de coração, como Cristo, ela vive só para Deus
e as almas. Aqui, sobretudo, a luta é árdua e demorada, porque é o amor
que precisa ser ressuscitado, curado... o amor que foi morto e escravizado pelo egoísmo, pelo pecado. Jamais se termina de crescer na
castidade, porque jamais o coração será bastante livre para amar à
maneira de Jesus, para reproduzir atualmente o amor de Cristo.
Pela consagração, a vida religiosa é inserção no Corpo do Cristo
ressuscitado, por isso participa desde já da glorficação e antecipação
da vida na cidade celeste.
O engajamento da religiosa faz que ela, em Cristo, por Ele, com
Ele, seja geradora da ressurreição na humanidade. Isto ela o faz por
sua santificação. De fato, a esposa de Cristo tende cada vez mais
à identificação com Ele. Quando mais ela morre a si mesma, esvaziando-se, mais a vida do Esposo a invade, se torna sua vida. É Ele que
permanece e vive nela. Com Ele permanecem e vivem nela todos os
redimidos. Pois se «somos a tal ponto um com Ele, cuja vida é, segundo
São Paulo, mais nossa do que a nossa própria, a mesmal coisa se realiza
para cada um e para todos os redimidos; eles vivem nele e por Ele,
como vivemos nós, nele e por Ele. Segue-se desta mística identidade,
que todos os redimidos vivem em nós e que vivemos neles». (71) Em
Cristo, a religiosa torna-se como que centro da humanidade ,comunicando-lhe a vida que possui. Ela torna-se mãe espiritual do Cristo
Místico, gerando nas almas um crescimento de ressurreição. Cada
redimido recebe dela um aumento de vida. Nossos corações acham seu
acabamento, não apenas no Coração de Cristo, mas também no coração
de cada um e de todos os nossos irmãos redimidos. Esposa exclusiva
de Cristo, por ter renunciado à maternidade física, ela tem um dever
especial de gerar, dentro de si mesma, as almas para a vida, para a
alegria da ressurreição. «Na cruz, o amor triunfou de todo o egoísmo
acumulado no mundo; cada vez que em nós o amor triunfa do egoísmo,
participamos desta conquista». (72) Uma alma que se eleva, eleva
o mundo.
Pela sua mediação religiosa influi sobre o mundo. Na oração
privada e litúrgica, é o Cristo que prolonga sua oração nela. Associada
à oração do único mediador que nela clama «Abba, Pai», ela intercede
por toda a humanidade e apresenta a Deus o louvor de todos os
homens. É o Cristo, «homem universal em. que se situa a humanidade
redimida», que reza ao Pai nela e por ela.
Nos sofrimentos que se tornam sofrimentos de Cristo, completando
o que falta à sua paixão, ela ajuda a salvação do mundo. Os sofrimentos
são assim sacramentos. Ressente a dor conhecendo a alegria. Alegria
pela vida nos outros.

l
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Nos trabalhos e em todas as atividades cotidianas, ela está unida
com Cristo e ligada à obra de salvação. Na medida em que aumenta
a identificação, suas ações tornam-se as de Cristo, transformando o
que é efêmero e acidental em consistente e eterno. Realizadas sob o
influxo da graça divina, nossas ações perdem seu caráter efêmero de
atos puramente humanos, para tornarem-se suas e se transformarem
em sacramentos de realidades eternas. Nossos atos materiais perdem
seu caráter de ações transitórias, de cuja marca nada conservam, nossas
palavras cessam de ser um eco que leva o vento, para enterrá-lo no
silêncio, nossos pensamentos não são mais uma coisa fugitiva que um
escrito preserva do esquecimento por algum tempo. Pensamentos, palavras, ações, revestem um sentido sacramentai e um valor de eternidade
e de universalidade, porque à sua raiz se acha o Cristo». (73)
No apostolado, a religiosa continua a missão de Cristo apóstolo,
pastor, salvador.
A religiosa é geradora também da ressurreição do universo, como
o é da humanidade.
O universo material realiza sua páscoa através da páscoa do Cristo
e do cristão. Pela libertação do homem, ele readquire seu sentido, sua
finalidade, seu valor sacramentai. «A criação aguarda ansiosamente a
manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade
(não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou) todavia,
com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção,
para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos
que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até ao presente
dia». (74)
O universo não é um simples pedestal, tendo o homem por estátua;
comparar-se-á antes a um imenso pedúnculo, cuja flor é a humanidade. (75) Quando a flor se abre é o pedúnculo inteiro que é valorizado. Assim o homem em relação ao universo. A religiosa, de modo
especial, tem missão de ser flor, cheia dos reflexos da ressurreição
neste universo.
A religiosa é de algum modo, beneficiadora da ressurreição. Os
frutos da redenção nos são aplicados por Cristo ressuscitado. Vivendo
na sua intimidade contínua, a religiosa beneficia-se amplamente dos
efeitos da ressurreição. Por meio dos ensinamentos que esclarecem
sua fé, dos sacramentos que a nutrem, do recolhimento que favorece
sua vida de oração e do apoio mútuo, a religiosa recebe, em maior
abundância, os influxo do Cristo ressuscitado.
Cristo, por sua morte e ressurreição, nos libertou. Com Ele passamos para o Pai. Páscoa iniciada no Batismo e que se coroará na
parusia. Páscoa cronológica pelo movimento no tempo. Páscoa de
interiorização, pela assimilação da graça de Cristo. «O homem interior
se renova de dia para dia». (76) Páscoa vivida por todos os cristãos
e de modo específico pelas religiosas porque «não atendem às coisas
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que se vêem, mas sim às que não se vêem, as coisas que se vêem são
temporais e as que não se vêem são eternas». (77) Por isso a elas
de, forma especial, podemos repetir a frase de São Paulo: «quando
Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele
na glória». (78)

Deus. A Virgem é aqui a humanidade em perfeição. O parasío reencontrado. Caminho e fim ao mesmo tempo.
Dentro dessa linha essencial os Institutos religiosos diferenciam-se
segundo a obra de caridade à qual cada um se dedica especificamente
Há instituições voltadas para o serviço do amor de Deus de modo
imediato (vida contemplativa, monaquismo, eremitismo) . Instituições
voltadas para o serviço do amor de Deus através de um exercício
exterior de amor e de serviço ao próximo — instituições orientadas
para as obras de misericórdia, sejam corporais (instituições hospitalares), sejam espirituais (educadoras) sejam das duas coisas ao mesmo
tempo (a maior parte das congregações missionárias) . Existe ainda
a terceira cateíoria, a da vida apostólica. A obra super-excelente da
caridade é aqui a da plenitude do Agape, que exige o serviço, o dom,
o apostolado, a missão: viver a fé e o amor em plenitude até comunicá-los aos outros pelo apostolado (em sua plenitude esta vida exigiria
o sacerdócio hierárquico) .

c)

Tipos

A consagração visa despojar o homem de tudo que diminui ou
paralisa o seu dom pessoal a Deus. Procura que ele nada mais deseje
senão tornar-se dócil instrumento nos dedos delicados do Espírito
de Deus. Esta vontade faz que uns se absorvam no que parece o
repouso da contemplação. Deixa a outros a ação devorante e condena
outros a um leito de dores. Certas cadeiras de rodas, no fundo, são
apenas variantes, artisticamente desenhadas, da cruz de Cristo». (79)
A Igreja é um corpo organizado, portanto diferenciado — nas
pessoas e nos grupos. Há na Igreja grandes diferenciações de categorias definidas e grupos especialmente caracterizados, juridicamente
constituídos. São estados. A Igreja primitiva chamava «ordens».
Considerando as diferenças mais gerais de estados na Igreja, encontramos dupla distinção — a primeiro de clérigos, a segunda de seculares
e regulares. À primeira distinção olha principalmente o aspecto secundário no qual a Igreja é meio de sanitificação. Trata-se de uma
diferença entre simples membros do povo de Deus e membros destinados a exercer alguma função sagrada, com poderes correspondentes
para a utilização dos meios de graça. A segunda distinção prende-se
ao aspecto secundário, no qual a Igreja é mistério de santidade, pois
o estado de perfeição é, normalmente, um grande auxílio para uma
vida mais perfeita em Cristo.
Existem formas diversas, nas quais age o Espírito de Pentecostes,
mas todos os que se incluem nessas formas — solitários, missionários,
sofredores, são uma massa dócil sob o dedo de Deus, sob a ação do
Espírito Santo. Não podemos reduzir os frutos do Espírito às obras
apostólicas, mesmo se elas são excelentes. As viagens apostólicas de
São Paulo ou as conversões operadas por São Francisco Xavier em
todos os países da Ásia, continuam o Pentecostes. A solidão de uma
carmelita ou o trabalho de uma assistente social em um instituto secular,
não são menores maravilhas do que a conversão dos infiéis. Para
uma visão apostólica, autenticamente eclesial, não se deveria jamais
perder de vista o Cenáculo, onde o Espírito desce, e, em primeiro
lugar, atinge a Virgem Maria. Ela é o tipo da Igreja e de todos os
cristão consagrados que se deixam invadir, sem reservas, pelo Espírito
de Deus. Ela é Rainha ao mesmo tempo dos apóstolos que partem
e das virgens que ficam. Ela nos lembra de que natureza é a ação
do Espírito Santo. Ela é a criatura perfeita que não oferece mais
obstáculos ao amor, mas é transformada à imagem e à semelhança de

B.

FUNÇÕES

No cristianismo, o essencial é amar. Toda a Lei, toda a vida religiosa só assume valor à luz do amor. A caridade tem um duplo objeto
- Deus e o próximo. Daqui as funções da vida religiosa — função
escatológica, função de serviço. A primeira é indispensável e fundamental em toda vida religiosa. A segunda realiza-se de diversos modos
na vida ativa. Ambas funções (escatológicas e de serviço), são
testemunho.
O ser, pela consagração batismal, fica colocado em estado de
pertença a Deus. A vida religiosa é a plenitude dessa consagração.
Separa a pessoa do uso profano e a dedica inteiramente a Deus.
Atualiza, com novo título, a consagração batismal. Reforça-a, precisa-a,
com um ato livre, a partir de uma escolha pessoal.
A consagração religiosa é um sacrifício. É um ato livre que
separa, aparta a pessoa do mundo, para que pertença exclusivamente
à Divindade.
Na Sagrada Escritura aparecem dois tipos de sacrifícios: o holocausto. (80) no qual a vítima ofertada era inteiramente consumida.
Não poderia ter qualquer utilização terrena. E o sacrifício de comunhão. (81) Depois do gesto de oferta, Deus devolvia parte da vítima,
como oferta sua, para ser distribuída aos homens como alimento.
Cristo realizou na cruz o holocausto perfeito e na quinta-feira a
comunhão integral.
Na vida religiosa há as duas modalidades do sacrifício: a vida
contemplativa concretiza o holocausto. A vida mista concretiza, principalmente, o sacrifício de comunhão — aqui Deus aceita a vítima,
dando-a aos homens. Não se vai ao convento só para fugir do mundo
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ou para se santificar. Quando Deus ama e prefere é para tornar mais
rico o conjunto do mundo. Através da alma escolhida Ele quer amar
os outros. Os benefícios que aquela alma recebe devem ser colocados
em função dos outros. «Eu te amei, Eu te escolhi, Eu te enviarei». A
religiosa, sem cessar de ser de Deus e a Ele só pertencer, e justamente
por causa de sua consagração, é enviada aos homens. Enviada oficialmente pela Igreja, nos moldes de uma determinada congregação. A
religiosa, por sua vida e por sua ação é depositária dinâmica da palavra
divina. Os votos fazem-na oferta dos homens a Deus. Pelas funções
de serviço e de testemunho ela torna-se dádiva de Deus aos homens.
A consagração religiosa, doação oficial e social a Deus, avulta-se
diante dos homens como testemunho do Reino em plenitude, e como
sinal escatológico dos valores definitivos. Procuram-se, então, os valores
essenciais, a perfeição da caridade (a caridade fraterna segundo o
Evangelho) através da renúncia a tudo que impede tal plenitude. Isto
é feito de maneira que a pessoa se interdita a si mesma a possibilidade
de voltar atrás.
A religiosa é uma filha de Deus que, para aderir a Cristo com
todo seu ser, engajou-se, por voto, a tender sem cessar para o máximo
do amor. O amor deseja a posse total. Como na presente vida, na
opacidade da fé, esta união não se tatisfaz completamente, a religiosa
aspira à plenitude da visão sem véu e sem fim. Por isto a vida religiosa
necessariamente desposa esta tensão escatológica do amor •— ela é
toda orientada para o Reino definitivo .Sua função na Igreja é de
prenunciar, constantemente o «maran atha», que preenche o espaço
entre a Ressurreição e a parusia.
Uma comunidade religiosa não existe em primeiro lugar para utilidade de alguma coisa, para prestar um serviço, mas sim para ser
sinal. Ela deve ser para os homens uma parábola viva do Reino de
Deus. Representa na Igreja o valor das primícias (sentido de homenagem e de dom gratuito). É um elemento do direito escatológico que
a Igreja afirma e traduz no mundo. A vida religiosa decorre da transcendência da Igreja em relação ao mundo, e do direito que tem todo
cristão de deixar o mundo e de afirmar assim a realeza espiritual escatológica de Deus. É tim sinal de que Deus existe e que manda um
apelo para a docilidade à fé e para o engajamento. A vida religiosa
entra, deste modo, na grande função querigmática da Igreja — anunciar
a Boa Nova. É uma pregação permanente contra o espírito do mundo.
Mostra que a vida cristã é um segundo nascimento e vai além, realiza
com particular intensidade e pureza (especialmente a vida religiosa
feminina), a vocação da Igreja para ser Esposa-Virgem-Mãe do Senhor,
de modo espiritual, através da fé. Liga-se à Igreja como realidade
escatológica de santidade. Está voltada para realizar, de maneira
totalmente espiritual e pura, a dupla relação de esponsalício virginal e
de maternidade.

C.

OS MEIOS (OS VOTOS)

a)

Porque

O povo de Deus engaja-se nas três áreas de atividade profana:
poder, riqueza e prazer para assim assumir e consagrar a totalidade
do universo humano.
Fomos libertados pelo Batismo, mas temos o pecado original que
marcou nossa vida. Journet afirma que o cristão está apenas em parte
identificado com o Reino de Cirsto. O Povo de Deus sofre perigo e
solicitação constante para afundar-se nessas áreas, dando-lhes um
valor absoluto. «Tudo o que há no mundo é concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos e soberba da vida». (82) Portnato, materialismo, hedonismo e autoritarismo. A esses desvios o cristão deve
opor os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência.
Deus ajuda, porque pelo Batismo já nos deu, infusamente, as vitrudes
teologais correspondentes: fé, esperança e caridade. Mas durante n
vida devem desenvolver-se os germes batismais. Eis um quadro:
Tentações — libertação exigida por um amor maior
Poder — soberba da vida — Inteligência — Fé — Obediência.
Riqueza — concupiscência dos olhos — Vontade — Esperança
— Pobreza.
Prazer -— concupiscência da carne — Coração - - Caridade Castidade.
b)
a')

Atuação

Valor escatológico
A pobreza — A alma tocada pelo Cristo, seduzida pelo absoluto
das bem-aventuranças, desinteressa-se de tudo o que não é eterno, só
olha as realidades definitivas. A figura deste mundo passa. Nada
permanecerá. A Igreja é peregrina. Não temos aqui uma moradia
permanente. De que valem as posses, as riquezas?
A castidade •—• No correr dos tempos a castidade consagrada
mantém nas almas e por elas, na Igreja, o sentido da espera, a força
do desprendimento de todas as coisas, a impaciência da volta iminente
do Senhor. Estão prontas para Ele. Ao longo da história humana a
imensa procissão das virgens consagradas ; para o mundo o sinal sensível
do mistério da Igreja, esposa e Virgem. As religiosas o realizam e
o prefiguram precisamente na dimensão escatológica.
A obediência — À consagração religiosa prefigura a harmonia
da Jerusalém Celeste. Para a religiosa, em última análise, não importa
que sua superiora seja boa ou má, engane-se ou não. Ela preocupa-se
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somente de fazer em tudo um holocausto. Na obediência religiosa há
o desejo de realizar a petição do Pai Nosso, o desejo de prefigurar a
harmonia e a unidade do Céu. Se a vida religiosa que está deliberadamente colocada em função do eterno é uma antecipação e já uma
presença da Cidade Santa, o voto de obediência procura prefigurá-la
no coração da religiosa, realizando já, a referência escatológica tão
clara ao Pater: «Assim na terra como no Céu. . .»
b')

Função de serviço
A consagração religiosa procura identificar as pessoas com Cristo.
Ele veio como servo de javé, pobre e servidor. As religiosas escolheram
a identificação com o Cristo escravo, Cristo ajelhado para lavar os
pés dos discípulos. Cristo que mesmo depois da sua ressurreição tinha
tanto o hábito de servir aos outros que, na beira do lago, prepara o
fogo para a refeição dos apóstolos, que estavam pescando...
A pobreza — Quando se trata de serviço, a pobreza revela-se
antes como uma libertação. Quanto menos apreço há, maior é a disponibilidade. Se olharmos a pobreza por dentro veremos que há na pobreza
evangélica, de maneira indissolúvel e indissociável, o amor do Cristo
e o amor dos pobres. A pobreza é esvasiar-se do próprio sentido de
superioridade. Saber olhar o mundo como Deus o olhou. O mundo que
Deus creou é bom. O mundo que os homens constróem também é bom
e deve ser assumido pela Igreja, (papel dos leigos) . Há um perigo
em se achar que o que não está no convento é mundo e o mundo é
sempre mau, por exemplo, estendendo esta mentalidade até o valor
família, etc. Então pensam que bastaria estar no convento para ficar
livre do mundo mau. Ora o mundo mau e o mundo bom não se separam
geograficamente. A fronteira não é o muro do convento, mas a linha
divisória passa pelo coração de cada pessoa.
A castidade — O voto de castidade quer liberar a pessoa para um
serviço melhor. Há a libertação do amor para melhor amar o próximo.
Potência o amor para os outros porque liberta de toda paixão e prisão
a um só. Porque acaba com qualquer egoísmo dando tudo a Deus.
Retemperado pelo amor de Deus, o ser consagrado é capaz de
amar os outros melhor. Há então a libertação, a abertura afetiva, a
d:sponibilidade para a amizade, para a compreensão humana autêntica,
a qualidade quente e pura do dom de si - - são sinais profundos de
uma castidade plenamente vivida e profundamente integrada na personalidade: uma castidade que é verdadeiramente a expressão do amor.
A obediência -- O voto de obediência tem algo com a obediência
comum e a virtude social ordenada em função do bem comum. Ela
está em função do todo. É um serviço à comunidade. Serve ao bem
comum, submetendo-se à unidade (autoridade).
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c')

Valor de testemunho
a")

Pré-requisitos

Realidade social e pública, a vida religiosa constitui, por si mesma,
pelo fato mesmo de sua presença no mundo e no coração da Igreja,
um testemunho visível e irrecusável de santidade da Igreja.
A sanidade é um sinal visível. Não necessariamente em todos os
detalhes individuais de cada santidade, nem visível em todos os momentos, nem discernível para todos. Mas globalmente. Ê um dos
sinais pelos quais se reconhece a Igreja de Cristo. Na medida em que
a vida religiosa, em seu conjunto, é para o coração da Igreja um
tesouro de santidade, ela constitui um sinal de santidade, uma epifania
do amor, é sua função de testemunho em dupla dimensão — testemunho
escatológico e testemunho de serviço. A santidade manifesta-se. Não
pode ser separada da visibilidade. É sinal. Após a ascensão do Senhor
a Igreja é sinal para o mundo pela graça de Pentecostes. As diferentes
manifestações de sua vida histórica só são sinais do Reino de Deus
e da caridade de Cristo, enquanto incorporam e transbordam de santidade, do contrário seriam sinal de poder, habilidade, grandeza.
Que diremos se a Igreja aparecer ao mundo por meio de um grupo
de adultos que não se amam? E se virem na Igreja pessoas que não
se olham, que não se amam? Fazem os gestos do sacramento da
unidade, e estão firmemente decididas a permanecer perfeitamente
desunidos... Entre todos, a «Igreja tem necessidade imensa do testemunho público e social que dá a vida religiosa». (83)
Os contemplativos entram também nesta linha. Um contemplativo
é alguém que comunica aos outros o nível do qual a comunhão é a mais
profunda, a mais total, a mais dolorosa também. O nível do seu próprio
ser, o nível de Deus. É para ser mais solidário de todos os outros
que se entra para uma Trapa.. . não para dizer sozinho: Pai Nosso.
«Se alguém se retirasse em um convento para estar só com Deus ,seria
um pagão». (84)
Os contemplativos cooperam na salvação do mundo, dentro do
quadro do mistério da comunhão dos santos. Do ponto de vista da
ação efetiva, é fato histórico que foram os monges que fizeram a cristandade. Foram os educadores superiores do cristiansmo e da humanidade. Quando se procura o Reino de Deus o resto vem por acréscimo. Na dualidade da Igreja e do mundo os monges representam
essencialmente a distinção ou a oposição dos dois. Igreja e mundo não
são apenas distintos e opostos, mas também de algum modo estão
ligados. Comportam um momento dialético e dramático. Não somente
Igreja e mundo coexistem no tempo, mas entre Paraíso e Reino, existem,
de certo modo, um com o outro e um para o outro. O mundo é para
a Igreja não somente a jazida de onde! ela tira suas pedras, mas um
dialogante necessário. É um conjunto desunido, contrariante, mas a
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ele deve permanecer ligada para tentar salvá-lo. Entre a Páscoa e
a Parusia, tempo itinerante da Igreja, Ela está ligada ao mundo como
o Bom Samaritano ao seu socorrido, como o guarda de praias, ao que
se afogava, até traze-lo novamente para terra.
Os votos são caminhos mais seguros e rápidos para esta doaçãotestemunho. São uma renúncia por amor. A renúncia sem amor é
idolatria. É adorar o meio em vez de adorar o> fim. Ascese é uma boa
ginástica, mas em si não é um ato religioso, não é uma virtude teóloga!.
O testemunho de amor é absolutamente o primeiro e deve emanar quer
de uma comunidade contemplativa, quer de uma vida ativa.
A vida religiosa, sendo sinal do Reino em plenitude, tem valor
querigmático para os não católicos, e é apelo para a renovação evangélica dos próprios batizados.
l") Visão histórica — É preciso sair de uma visão puramente
histórica dos votos. O que em uma determinada época era sinal, agora
pode tornar-se algo' ininteligível, portanto deixa de ser sinal e pode
até passar a ser contra-sinal. Observar Niederer sj. «antigamente o
pobre era o mendigo, não tinha direitos, era totalmente dependente,
tinha que pedir tudo. O voto de pobreza era o voto de, praticamente,
pedir tudo. Hoje mendigar é um mal social. O pobre é o que trabalha
e sua pobreza deve ajudá-lo a se apoiar em Deus e não nas coisas
terrestres. Pedir todas essas coisas minuciosas ,em um adulto é infantilismo e o voto de pobreza acaba sendo voto de economia». O homem
que Deus foi na terra, foi um trabalhador, não um pedinte de esmolas.
Quando os homens são pobres ao ponto de nada poderem dar
como coisas, podem fazer o dom de alguém que é eles mesmos. É
unicamente quando eu não tenho mais nada, é que posso dar-me mais
plenamente. O dom de criar não é outra coisa senão o dom total do
Autor à Sua obra. A tentação dos pobres é de tomar apoio sobre uma
potência outra que aquela de sua pobreza. O orgulho de ser pobre
é a mais perigosa das riquezas. A humilhação de ser rico é um comece
de pobreza. Que ninguém tenha orgulho de sua pobreza. São Francisco queria certa vez abarrotar de alimentos as dispensas de sua casa.
S. Inácio quis um dia presentear largamente uma comunidade, na qual.,
um ecônomo, muito sovina, só dava sardinhas estragadas. Esses
homens estavam livres mesmo de sua pobreza. Em nossas preocupações
de austeridade não imitemos os judeus: São João Batista veio sem
comer, disseram que ele era possesso. O Filho do Homem veio c
comeu com eles e bebeu. Disseram que era um glutão. É preciso saber
privar-se, como estar à vontade. Treinar para a fome, como para a
saciedade. Para a abundância como< para o despojamento. «Tudo
posso naquele que me conforta». (85) Disse recentemente Paulo VI:
a «pobreza que a família religiosa como tal deve manifestar deve ter
em conta a condição social dos homens que a cercam». (86.
A pobreza diz respeito, antes de tudo, a uma certa relação com
Deus, e não uma certa organização econômica. Os ricos são os que
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se servem a eles mesmos. Os pobres esperam ser servidos por Deus
(às vezes deverão esperar por muito tempo, mas Deus jamais chegará
atrasado) . Aquele que diz sinceramente a Deus: «faça-se em mim
segundo a sua vontade», sente sua vida desfalecer, porque arrisca tudo
de um só golpe.
A obediência, por exemplo, historicamente teve um enquadramento
medieval. Naquele contexto, é ainda Niederer sj. quem continua: o
«senhor tinha a visão, a sabedoria, a força, a cultura. Era livre, tinha
a plena responsabilidade. O servo permanecia sempre criança. Hoje
esta concepção mudou. Há maior instrução nas pessoas. Na política
mudamos da ditadura para a democracia. Na vida econômica a participação efetiva e os sindicatos apresentaram outras perspectivas de vida
humana. Na vida social foram feitas mudanças pelas revoluções.
O leigo passa a ser considerado adulto na Igreja.
Caminha fortemente o movimento de emancipação da mulher em
todos os setores de atividade' humana. O exemplo de obidiência não
mais é o Menino Jesus, mas o Cristo adulto, que recebeu uma tarefa
de seu Pai e a cumpriu com responsabilidade, liberdade, com doação de
toda a sua personalidade. Talvez porque ficamos num conceito muito
infantil de obediência, muitos fiéis (e religiosos também) comportam-se
na Igreja como os acionistas das sociedades anônimas: recebem os
dividendos e esta é a única manifestação de interesse que eles dão aos
seus valores. Ora, esta é uma abdicação culpável. O maior deserviço
prestado à autoridade é um servilismo que convida ao autoritarismo.
Diz Paulo VI, «a obediência hoje deve ser exercida dentro do âmbito
da caridade e do respeito à pessoa humana». (86)
Deve-se pois sair de uma visão puramente histórica para uma
contínua adaptação do testemunho e do serviço. Por isto é importante
olhar sempre os sinais dos tempos como voz de Deus. (87)
2°) Aspecto comunitário — Além da revisão sobre o aspecto
histórico dos votos, cumpre uma revisão sobre a vivência comunitária
dos mesmos, quer em âmbito de Igreja (como conselhos evangélicos),
quer em âmbito de congregação (como votos propriamente ditos) .
Padre Congar põe o problema (88) — «Apesar de toda a mística
da Igreja afirmar o amor dos pobres e mesmo da pobreza, apesar de
a Igreja ser quase que em toda parte, realmente pobre, até mesmo
indigente, ela aparece rica e, para dizer tudo, senhoril, ou pelo menos
tal pretende ser. Em que medida a Igreja deve ela mesma aplicar-se
às exigências evangélicas que tendemos reservar aos indivíduos cristãos
como: perdoar aos inimigos, apresentar a face esquerda... Ser pobre
no sentido da primeira bemaventurança. Basta que os indivíduos sejam
pobres ao mesmo tempo que a estrutura total da comunidade inspira
segurança, tranqüilidade econômica? Isto pode, em muitos casos, testemunhar a pobreza ou abundância?»
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«Durante o Concilio, isto é, sob o impulso do Espírito Santo, a
Igreja católica faz um esforço para libertar-se de velhas tradições.
É comum opinião que também as congregações religiosas têm algo
fundamental para mudar em sua maneira de pensar e em sua maneira
de agir. E já que há algo a fazer, o quanto mais depressa for colocado
em execução, melhor será. Quando uma congregação religiosa se põe
a viver no mesmo gênero de pobreza próprio de um país, ela tem pela
primeira vez, o privilégio e a dignidade em comum com o Senhor
Jesus de ensinar o Evangelho aos indigentes (que têm o direito de
ser os primeiros a serem evangelizados). Perguntemo-nos como é possível
que os miseráveis, que deveriam ser em primeiro lugar dirigidos para
a salvação, estejam de tal modo preteridos que nada tenham a ver com
nossas religiosas? Creio que é porque vós mesmas acabastes vos tornando ricas, sem ligação alguma com os miseráveis, no verdadeiro sentido da palavra. Não pretendo dizer, de modo algum, que violastes o
voto ou a virtude da pobreza religiosa. O conceito abstrato de pobreza
com efeito não tem existência real, o que tem uma existência real e
concreta são somente os homens miseráveis». (89)
É uma Igreja em diálogo que será também uma Igreja pobre e
servidora, uma Igreja que tem uma palavra evangélica para os homens.
Menos do mundo e mais no mundo. (90) Já Abbé Pierre nos ensinara,
«para ser evangelizador dos pobres é preciso ser semelhante a eles, e
a Cristo; para ser tomado a sério pelos ricos é preciso ser diferente
deles.

vãmente vivida, a vida religiosa necessariamente é pobre. Toma uma
dimensão visível. Tende a exprimir-se de modos diferentes. Cada ve~
porém, deve-se colocar o problema - - Está mesmo sendo um testemunho? Em cada época há um nível de pobreza que não é legível para
os contemporâneos, então não é mais testemunho. Hoje talvez, como
dissemos, mendigar seja uma chaga social, o que em outras épocas era
edificante testemunho de desapego dos bens da terra .Talvez fosse
hoje um sinal de pobreza, o esforço de ganhar a vida com o seu trabalho, dependendo sempre de um ordenado instável...
A castidade — Ruptura -- É a fuga do prazer, da concupiscência
da carne, reconstruindo o homem no amor, na caridade teóloga!. Ajuda
a não parar no amor humano ,imagem do amor superior.
Consagração a Deus - - Renuncia-se a fim de conhecer o único
amor do qual os outros são sinais, o amor de Cristo e da humanidade
que Ele escolheu como esposa e a transformou em Igreja. «A Virgem
cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito». (91)
Este mistério é grande em relação a Cristo e à Igreja. (92) O «estado
de vida que tira da profissão dos votos evangélicos o seu caráter
próprio.. . tem por finalidade aumentar a caridade até o infinito». (93)
Ao próximo — Em certos períodos da Igreja e em certas civilizações,
o voto de castidade constituiu-se um testemunho gritante. O contratestemunho é dado pela falta de maturidade afetiva, e pode aparecer
e traduzir-se, seja por uma sensibilidade exagerada, seja por uma
secura de coração, dureza, virilização da mulher. (O complexo de
solteirona murcha, não realizada e suceptível, fechada ao próximo e
descontente consigo mesma) .
Obediência — Ruptura — O voto de obediência liberta a pessoa
de si mesma, do egoísmo, do individualismo. Obedecer é sair de si,
é aceitar o critério de Cristo, a aventura do Reino de Deus. Cristo
obedeceu até a morte e morte de Cruz. (94) «Não busco a minha
vontade, mas a vontade daquele que me enviou. (95) É evidente que
não se trata de uma obediência passiva, que no fundo é resistência
passiva. Obedecer jamais dispensa de agir e refletir. A obediência é
dever de consciência e não um convite à inconsciência.
Consagração •— Seguir o exemplo de Cristo. Submissão ao Pai.
Cada ato particular de obediência é como um ato pelo qual tomo de
uma só vez consciência da vida que está em mim e do dom que fiz
livre e alegremente como Abraão, para encontrar sua vida verdadeira.
Obedecer é o auge da fé. «Ob-audire». Ouvir a Deus, ouvir a Igreja.
É fé na Igreja que me garante que o caminho é de Deus. É também
uma integração comunitária com os irmãos. Não é um cheque em
branco para um indivíduo. É sempre algo grupai. Karl Rahner afirma (96) que a obediência é um engajamento num determinado estilo
de vida comum, em tesmunho da Igreja. É adesão ao bem comum, e
não em primeiro lugar uma mortificação da própria vontade, nem

b")

Os votos

Pobreza como testemunho — Ela representa uma ruptura, é fuga da
concupiscência dos olhos. É luta contra as riquezas e vivência da virtude
teologal da esperança. É o esforço da pessoa não se fechar nos bens
da terra como se eles fossem os únicos bens, e os definitivos. A pobreza
é uma renúncia, para pertencer só a Cristo e a todos os que são de Cristo.
Ela liberta de tudo o que não é Reino de Deus -- coisas, pessoas, nós
mesmos. Deve dar uma alma de pobre, que é acolhedora, humilde,
serviçal, capaz de amor. O desejo do pobre segundo o Evangelho é
que haja entre os homens uma verdaderia fraternidade. Entre os ricos
não pode haver senão rivalidade. A pobreza não leva necessariamente
ao amor, mas o amor conduz sempre à pobreza e ao despojamento de si.
A pobreza é consagração - - A pobreza religiosa é essencialmente
uma realidade espiritual invisível. É uma consagração a Deus, pela
imitação de Cristo. O Cristo histórico torna-se norma para o Cristo
místico. Os religiosos vivem esta tese de forma mais completa e visível.
Consagração aos irmãos, libertando o homem de si mesmo para
torná-lo mais acolhedor aos irmãos.
São contra-testemunhos: a vida aburguesada e a pobreza apenas
codificada e não vivenciada. De fato, consagrada por um voto e coleti-
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submissão a uma pessoa — É a expressão da vontade de Deus. O
ato de obediência é um ato comum, do que manda e do que obedece.. .
É preciso ao mandar, colocar-se em uma atitude tal que apareça ao
próprio sujeito que recebe a ordem, que nós somos ambos discípulos
do mesmo Mestre e que ambos dependemos de uma luz superior, a do
Espírito Santo. (97) A mulher consagrada busca o essencial, para não
se deixar prender por uma liberdade que se possuindo, imagina que
tudo pode, liga a sua liberdade ao Senhor, para a seu exemplo, só fazer
o que agrada ao Pai. À religiosa dá prova de suas qualidades de
adulta, de seu valor humano e espiritual de maturidade, quando faz
a afirmação serena e alegre de sua obediência, da escolha livre que
fez de obedecer (mesmo quando é evidente que isto custa) . Para os
que estão diante desta realidade, para os circunstantes há uma brusca
revelação da transcendência da vida e um autêntico testemunho de amor
e de liberdade. Em vez de a religiosa comprometer sua liberdade aos
poucos, em cada ato que realiza, comprometeu-a total e definiitvamente
num grande ato livre que é o voto de obediência. É uma oferta global
definitiva e alegre.
São contra-testemunhos — da parte do superior, o criar um ambiente de terror ou bajulação. Em ambos os casos prejudica as almas
e a Igreja.
Da parte dos súditos, obedecer de má vontade, reagindo, ou
apenas obedecer por motivos humanos, para agradar, ou porque é
lógico, etc.
De modo geral existe contra-testemunho quando não há unidade,
fraternidade, mas apenas pessoas mais ou menos bem educadas, convivendo junto. Então teremos pensionistas de um hotel e não uma comunidade cristã.
D.

O VALOR PSICOLÓGICO DOS VOTOS

O que nos protege no momento, mas nos condena a longo alcance
é o pavor de ir aos extremos. Por causa do seu curto fôlego a grande
massa dos homens e das mulheres, não crêem no Amor como a única
força. Não podem nem pressenti-lo, nem dele suspeitar. O mal dos
homens, o nosso mal é a reticência, a reserva do dom, a marcha até
meio caminho, não até o fim, e isto quer nos movimentos coletivos,
quer nas atitudes pessoais. Queremos dar, mas moderadamente, racionalmente, porque o medo nos tenalha, temos medo de nos encontrarmos
sem nada, Nosso desejo é dar, mas a partir de um nível de segurança,
não a partir do nada. Ora, é unicamente a partir do nada que se torna
pobre, isto é, de Deus. Porque não foi suficientemente anunciado aos
homens que devemos mudar nosso coração, nossa alma, arriscamo-nos a
levar uma vida egoísta e selvagem, em um decoro tradicional de fraternidade. Somos salvos pela graça, não pela lei. Porque os homens
preferem a segurança de um código à aventura de uma( promessa, de
uma amizade, o aparelho legalista ensaia, regularmente, reconquistar
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os que lhe arrancam o universo da graça. Na Igreja antiga, por
exemplo, o místico e o jurídico estavam estritamente ligados e se lhes
unia a idéia de degraus de espiritualidade às de degraus de dignidade.
Para muitos. Deus tornou-se o Deus-farmácia (caixa de socorro
com remédios urgentes, mas se as férias foram boas, não foi necessário
abrir esta caixa uma só vez) — Deus-para-quedas (a se abrir no
último minuto, mas espera-se não ter que chegar a isso) — Deusextintor de incêndio (em caso de sinistro, quebrar o vidro, após o
sinistro, coloca-se-o em seu lugar, com um vidro novo) . Enfim Deus
HOS é útil, talvez como utensílio de pompas fúnebres. Em um enterro,
todo mundo fala de Deus, do céu.. . «Ele está lá no alto, o bom Deus
o tomou. Todos saem. Uma hora após, bem entendido, já se conseguiu
vitoriosamente afstar essas idéias lúgubres. (98)
Segundo que nossas vidas desenvolvem-se sob o signo da confiança
ou da desconfiança a respeito dos outros escolhemos, a fé ou a incredulidade diante de Deus. A fé não é um conjunto de idéias relativas
ao Eterno, um privilégio do mundo religioso, mas se apresenta como
uma atitude concreta. É o dom do meu ser, minha generosidade que
me abrem à fé. É o medo de me doar, a tentação de me impor em
vez de confiar em outro, que me impedem de viver a fé. A fé não
se encontra na linha de um raciocínio, mas mo termo de uma adesão.
A fé não é uma noção, mas um comportamento. O espírito fechado,
o fechamento do coração não são uma variação do mal, mas são o
próprio mal. Se cada um de nós só pensa em si como pessoa privada,
autônoma, isolada, os outros são inevitavelmente olhados como coisas,
instrumentos de nosso amor próprio.
Pode-se fazer isto até por «virtude». O próximo é o instrumento
para minha santidade, ele é a oportunidade de eu me «santificar".. .
Com mais freqüência nossas «boas relações» com Deus nos consolam de nossas más relações com nossos irmãos. Aqueles que amamos
só por virtude, tem razão de nos achar odiosos. É nossa virtude que
amamos, não é o próximo. Ele foi reduzido ao estado de meio de
salvação.. .
Aquele que se ama por piedade, sente-se mal amado. Não se
tem piedade de algo divino. Amor por amor de Deus é amor ao divino.
Amar alguém é esperar nele sempre: esperar poder dizer-lhe nossa
verdade em troca da sua, ajudá-lo a descobrir a si mesmO', dando-lhe
o direito de olhar-nos em face.
O homem maturado em seu apetite de excelência arrasta-se assim
a si mesmo para o rol das coisas. Não tendo liames verdadeiros com
os outros não é mais uma pessoa que se abre, que dialoga. Se me
preocupo só do que sou os outros tornam-se pretexto à afirmação
de mim mesmo. São figurantes da peça da qual eu sou o personagem
central, exclusivo. Não há uma só experiência de felicidade no egoísmo,
na utilização dos outros para nossos fins individuais. O privilégio do
egoísta é que nunca será feliz. A preocupação de si conduz à tristeza.
O esquecimento de si conduz paradoxalmente à alegria.
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O maior inimigo do amor é o fechamento, o silêncio. O mal
entendido que se deixa afundar no silêncio e lá ficar para sempre
como um muro é a destruição do amor. Calar-se é excomungar-se.
Pode-se resignar a não dizer tudo um dia ou outro àquele que se ama
mas o> diálogo deverá ser feito mais cedo ou mais tarde. Humilde é
aquele que põe em jogo sua dignidade para falar daquilo que! ama.
Quando estamos procurando quem começou, de quem é a vez,
não existe amor, porque a amizade é gratuita. O erro de satanaz foi
o de querer tudo possuir e de pensar que se consentisse em amar seria
possuído, enquanto* que na ordem da amizade não existe a menor
possessão. (99) O orgulho não consiste em ter uma muito boa opinião
de si. Isto é vaidade. O orgulho é refugar, depender do outro. É
entricheirar-se em um desejo desesperado de se bastar, de não encontrar
sua força senão em si. Preferir até ser infeliz, mas sozinho. Para ser
autêntico, com freqüência acredita-se que é preciso, antes de tudo,
afirmar-se, bastar-se, não ter necessidade de ninguém. Não se percebe
que esse esforço é uma operação de aniquilamento. Que adianta querer
possuir-se quando não se é capaz de se dar? A grande conquista de
si é ter-se tornando disponível. A liberdade não consiste essencialmente
na possibilidade de escolher. A verdadeira autonomia é o poder de
determinar-se a si mesmo, dispor plenamente de si para se dar a outro.
Nós tentamos sempre fazer nossa vontade mesmo fazendo a vontade
de Deus, — transformar tudo, guardando nossa forma, transfigurar-nos
mas sem perder a própria figura.. .
Não se utiliza o que se ama. Não se goza do que se ama. É
para vencer a tirania da carne qu nós comemos aj carne de Deus.
Amar é participar. Nenhum homem generoso de si próprio poderá
passar muito tempo sem amigos. É justamente porque muitos se fecham,
que encontram também outros fechados.
Deus nos ama. Não nos dá conselhos, nem um programa de
vida direita e virtuosa. Ele se dá a si mesmo. Ele participa tudo conosco.
Ao ser dado pela comunhão aceita tornar-se, não importa quem. É
algo tremendo ser assim amado por Deus sem amá-lo. O que é amado
sem amar é um indigente digno de piedade, um semi morto.. Enquanto
que o que ama sem ser amado, que ama mais generosamente, mais
vivamente, mais dolorosamente é como Deus. A este é dado conhecer
o gesto de Deus, o modo de amor de Deus.
Apesar de nós, é preciso crer na eficácia de Deus, apesar de seu
fracasso aparente. E crer na nossa eficácia, apesar de nossa pobreza.
Como qualquer cristão devemos diariamente caminhar sobre as águas,
e, sem a mão do Senhor, seremos naufragável em qualquer minuto. A
cruz é dádiva de Deus aos que o amam.
Enquanto o último santo ainda não houver dito seu último Pater,
tudo pode ainda ser salvo.

l
2' Parte

ATRAVÉS DA MEDIAÇÃO DE UM INSTITUTO RELIGIOSO
O estado religioso é a maneira estável de viver em comum, pela
qual os fiéis se propõem observar, não somente os preceitos comuns,
mas ainda os conselhos evangélicos, pelos votos de obediência, de castidade e de pobreza (vide canon 487).
O que caracteriza a vida religiosa consagra-se a Deus pelos votos
vida comunitária, na qual a religiosa consagra-se a Deus pelos votos
de religião. Esta vida em comum, sob o signo da obediência, realizada
num quadro de vida e segundo uma regra aprovada pela Igreja,
constitui um testemunho público da transcendência de Deus e da realidade do sobrenatural. As religiosas, diz o Cardeal Suenens, são as
testemunhas do direito de Deus a ser amado e servido acima de todas
as coisas. Elas suscitam no mundo um enigma «de onde vem o segredo
de tal vocação? — Onde se alimenta este devotamento? Onde está a
fonte desta alegria no meio das piores misérias humanas que elas
cuidam? Onde está a chave de semelhante vida? Para elas vale muito
particularmente o que Bergson disse dos heróis e dos santos — sua
existência é um apelo.
A religiosa é a critura que se abriu totalmente para a grandeza
do apelo de Deus e para tudo que é sublime, ela foge à invectiva do
herói de Myles Connoly: «Morrereis entorpecidos pelo conforto e pela
rotina de vossas vidas; sufocados por pequenas alegrias e pequenas
tristezas». (102)

l. TESTEMUNHO DO MISTÉRIO DA IGREJA
A vida religiosa deve ser um testemunho do mistério da Igreja e
em última análise, doí próprio mistério Trinitário. Deve atuar, dentro
dos limites das possibilidades humanas, as grandes constantes desses
mistérios.
A.

TRANSCENDÊNCIA

Do mitério da Igreja a vida religiosa testemunha o aspecto de
transcendência de uma Igreja peregrina. É apelo de eternidade e de
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um Deus que é transcendente, portanto não é algo vulgar. Deus que
está acima, não no sentido- de ausência, mas no de intensidade. Um
Deus livre que independe de tudo.
O nosso mundo vai ser um mundo técnico. A fé do povoí ainda
permanece um pouco naturalista. Deus que dá prosperidade nos negócios, dá boa colheita, faz achar um objeto, etc. não vai resistir a
esse mundo técnico, no qual cada vez mais o homem assume as causas
segundas. O mundo moderno rejeita a contemplação. Coloca a eficiência como valor. A vida religiosa deve ser um testemunho constante
e suave da transcendência da vida de Deus, da Igreja e do Evangelho.

em cada um de nós seu amor aos homens. «Cristo só pôde morrer uma
vez. Nós completamos sua paixão e morte». (100)
No mistério da Igreja podemos dizer que a transcendência é representada pela função escatológica da vida religiosa, o aspecto de imanência é representado pela função diaconal de serviço, e a função da
Igreja como sinal é apresentada pelo aspecto de testemunho (martíria).

B.

IMANÊNCIA

O aspecto de imanência inclui a visão da Igreja como acontecimento. Temos, com freqüência, uma idéia platônica do homem. O
semita concebia o homem como um todo. O mundo platônico dividiu
corpo e alma. Algo disto penetrou mesmo na espiritualidade cristã e
religiosa em geral. Acabamos dividindo, falando «salvar almas» e não
salvar o homem.
A renúncia entrou como negação do corpo. O mundo colocado no
maligno ficou sendo o universo criado. É verdade que o pecado
prejudicou o equilíbrio humano, mas não o destruiu. A eficiência e
os outros valores do mundo podem significar uma liberação do homem,
se forem colocados a seu serviço. É preciso basear-se num conhecimento
maior do homem, que é imagem de Deus. O mundo inteiro hoje quer
saber o que é o homem. Não é apenas uma questão especulativa, mas
há necessidade de uma antropologia cristã moderna. À maior parte dos
filósofos de hoje perguntam sobre o homem mas não respondem a essa
interrogação. A .Igreja já tem os princípios verdadeiros mas muitas
vezes os apresenta abstratamente sem contato com o~ homem contemporâneo. Ô mundo é bom, é de Deus. O cristão tem um otimismo
fundamental diante da criação e do mundo, sabendo embora, que pelo
fato do pecado o mundo é ambíguo.
A imanência eclesial precisa basear-se num conhecimento maior do
homem, que é a imagem de Deus. Deus possui a si mesmo de modo
infinito. O homem como imagem, tem participação analógica desse
poder. Devemos aceitar-nos tais quais somos. Temos a tendência de
ser super-homens, mas na realidade estamos na condição de homens
pecadores. O homem é capaz de criar (analògicamente e não no
sentido escolástico) . Em cada ato de nossa vida temos a oportunidade
de nos transformarmos mais um pouco segundo a imagem de Deus.
Podemos encarnar um pouco mais Cristo em nós. Cristo procura em
cada um dos homens, uma nova encarnação. Cristo pede de cada um,
uma humanidade de acréscimo para que possa recomeçar esta vida
humana que tanto amou, na qual tomou gosto. Ele recomeça, de fato,

2.

RÉPLICA DO MISTÉRIO TRINITÁRIO

Desde o princípio até o fim, a Igreja se constrói segundo a imagem
da sociedade trinitária, segundo o duplo princípio de hierarquia e de
comunicação.
A comunidade religiosa é um testemunho da comunidade por excelência eclesial e trinitária. Uma falha aqui é um fracasso no essencial.
Então é preferível ver fecharem-se as casas religiosas do que subsistirem
como contra-sinal do Reino. Deus pensa continuamente na comunidade
eclesial e nela ama cada pessoa. Deus não pensou no indivíduo,
mas na pessoa (individua substancia, spiritualis natura) e quiz esta
integrada em Cristo, como um todo vivo — Corpo Místico. De tal
maneira integrada, como Pai, Filho e Espírito Santo amam-se e são
uma só natureza divina.
Do mistério Trinitário a vida religiosa deve especialmente testemunhar:
— O dinamismo no amor, pela comunicação. Qualquer pessoa
humana só se realiza em comunicação com os outros. Uma pessoa
numa floresta acaba sempre dando vida aos astros, às plantas e mesmo
adorando as árvores, as pedras para poder comunicar-se. Na medida
em que alguém se personaliza é capaz de maior comunicação com os
outros (a comunicação é superficial quando não se aprofundou sua
personalidade. Não pode dar-se quem não se possui. É preciso pois
conhecer-se, aceitar-se, assumir-se).
Nossa comunicação com os outros pode tornar-se difícil visto que
depende da mediação da matéria. Pelo pecado original esta transformouse em instrumento opaco de comunicação. Dentro da humanidade, que
tem nostalgia de se comunicar com Deus, nossa humanidade encontrou
uma Pessoa, que é a Pessoa Divina e que assume toda capacidade de
comunicação conosco e com todos os homens. Quando, por exemplo,
um grupo está conversando e entra uma nova pessoa, estabelece-se com
ela uma rede de relações humanas e mudam-se, conseqüentemente as
relações anteriores do grupo. Quando* essa pessoa é extraordinária,
todas as relações convergem para ela e ela dá origem sempre a novas
relações. Quando Cristo entra na humanidade, muda as relações humanas, assume tudo e torna-nos capazes de ter relações divinas. Cristo
passa a ser o centro da humanidade. Então é preciso instaurar nele
todas as coisas. Cristo é o profissional do encontro.
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O cristão comunica-se com os outros no nível vital do Corpo
Místico de Cristo, Qualquer ato tem repercussões comunitárias.
Bernanós lembrava que talvez não aniquilamos o próximo com uma
atitude consciente, mas através de nossa mediocridade, as mais secretas,
estamos empestando o ar no qual outros irão sucumbir sufocados.
Graam Greene, faz uma interessante observação, através de um
de seus heróis: «Ali estava mais outro mistério. Parecia-lhe às vezes
que os pecados veniais, a impaciência, as pequenas mentiras, a vaidade,
os minutos perdidos — afastam mais irremissivelmente a graça do que
os mais graves pecados». (103)
Basta um buraco na rede para que por aí escapem todos os peixes.
Pode ter acontecido que aquele buraco nasceu onde um último nó ficou
frouxo, foi conseqüência da mediocridade do que confeccionou a rede.
Todo homem, é Bloy quem escreve, (104) que produz um ato
livre projeta ao infinito sua personalidade. Quando dá uma esmola
de mau coração, esse dinheiro abre a mão do pobre, cai, parte a terra,
avança pelo firmamento< e compromete o universo. Se pratica um ato
impuro, talvez com isto projete sombras em milhares de corações que
ele nem mesmo conhece, mas que misteriosamente dele dependem e
que necessitam de que este homem seja puro. Um ato de caridade,
uma atitude de piedade autêntica, cantam por ele, os louvores divinos,
desde Adão até o fim dos séculos.
Quando comungamos não comungamos somente a Deus, mas
também a todos que estão unidos a Ele, que se encontram como nós,
no seu corpo.
A comunidade religiosa é testemunha desta comunicação profunda
com o Cristo e das pessoas entre si. O contra-testemunho (101) seria
uma destruição sumamente prejudicial para a Jgreja. A vida comunitária custa. As vezes há mais comunicação em um vagão de estrada
de ferro do que em certas comunidades. Parece niais fácil praticar
todas as virtudes do que a caridade comunitária. De fato, não é tão.
penoso dar uma vez o manto ao pobre. Estamos prontos a fazer o
papel de São Martinho. O pobre, afinal se vai.. . Jamais o tornaremos a ver. Além de tudo' uma suave recordação do heróico ato dispensar-nos-á, por algum tempo, de nos atormentarmos por causa da
caridade. Seremos veteranos no assunto. Mas quando o pobre não se
encontra apenas episòdicamente conosco, mas permanece em nossa casa,
mora aí, condivide a mesma mesa, os mesmos lugares...
Em uma comunidade, geralmente há no começo uma espécie de
lua de mel — uma série de egoismos coincidentes. Caminham-se juntos,
conversam-se amigavelmente, fazem-se algumas gentilezas recíprocas.
Manteh-se a educação e os bons costumes então eufórica e apressadamente nomeia-se isto de amor fraterno (é um triste egoísmo e cegueira o
entusiasmo apressado e convicto pela própria caridade). Quando a
vida fraterna permanece comunitária, o encantamento acaba-se bem
depressa. Então começa o verdadeiro- trabalho do amor, que ensina

lentamente a superar todas as decepções, todos os desencorajamentos,
desgostos e humilhações. É preciso então recomeçar sempre, aceitando
a própria pobreza. Esta é um puro sinal de amor. Muitos discutem
a ressurreição, mas diante do presépio, todo o mundo sente-se à vontade,
fica desarmado. Diante da pessoa pobre e despojada, estamos desarmados.
Não se pode ficar fixado no esforço que foi feito antes e permanecer tranqüilamente na etapa obtida na véspera. É verdade que seria
bem mais cômodo. Nossos insucessos são medidos pelas nossas aspirações. Nada aspiremos, e o inucesso não nos atingirá. Colombo
morreu sob ferros. Joana d'Arc foi queimada na fogueira, Savonarola
também. Vivamos todos comodamente — e a vida tornar-se-á em breve
pouco mais que uma espessa e gelatinosa fonte de conforto e ignorância.
Não se pode porém deixar de ser membro de uma Igreja peregrina.
Ser cristão é aceitar ser um perpétuo desarraigado. É preciso, cada
manhã, recomeçar os esforços como se recomeçasse a vida, sem se
inquietar pelo «que vai adiantar tudo isto».. . Mesmo que se fique
sem compreender nada, sem ver cvlaro, de novo e firmemente, é preciso
tudo esperar do Cristo. «Pedir dia a dia o nosso pão cotidiano é afinal
limitar nossa preocupação e sofrimento ao intervalo de duas comunhões». (105)
Atribui-se a S. João Berckmans, da Companhia de Jesus, a frase
de que a sua maior penitência era a vida comum. A gente poderia
assim interpretar o dito: Para mim a vida comum é a maior penitência
porque ela é o meio de melhor realizar essa volta de todo ser que nos
abre inteiramente ao amor do Senhor Jesus e o deixa viver entre nós.
Na vida comum cada membro é um irmão e um amigo. «Não
importa o que ele venha revelar-se no fim, é um complemento de nossa
vida. Ele nos traz algumas coisas que, ainda que se revele desleal,
não poderá tomar de volta». (106)
É evidente que este contínuo esforço exigirá perseverança, amor e
coragem. Corajoso é o que arrosta a contradição, o desgaste do cotidiano, a incompreensão até dos amigos, em defesa de suas crenças e
ideais.

3.

LIMITAÇÕES

A vida institucionalizada da congregação ,por sem dúvida, implica
diversas limitações para a ação apostólica das pessoas. Restringe o
campo de atividades porque especializa, orienta os esforços para uma
finalidade determinada, coloca o tempo das pessoas dentro dos moldes
de um horário muito preciso e concreto, marca uma linha de espiritualidade. Expõe as pessoas a uma descontinuidade local de trabalho
porque o campo mais vasto que a congregação assumiu para evangelizar
pode exigir transferências de indivíduos, supressão de obras, etc.
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Há ainda o perigo de institucionalização dos carismas. Se a congregação é de educadores não- entenderá facilmente uma ação carismática posterior e particular no campo hospitalar, e assim quanto às
demais especializações. Quem entra em uma congregação religiosa,
intensivamente pode dar-se a Deus em plenitude, mas extensivamente
sua doação será feita dentro de uma faixa apostólica determinada e
bem definida pelas regras e constituições.
O fato da congregação ter uma isenção pode criar problemas de
entrosamento local. Procura-se o bem universal, segundo o critério
do superior geral ou provincial, o que na prática pode discordar do
critério do bispo local. Haverá então dificuldade de entrosamento,
talvez atritos e mesmo incompreensões recíprocas.
4.
A.

PARA AJUDAR CRISTO A SALVAR O MUNDO
(HOJE, NO BRASIL)

VALORES

l.

TEOLOGIA DA VIDA RELIGIOSA

Como valores da vida religiosa aí estão todos os estudos sobre
a teologia da consagração a Deus em uma congregação, valor escatológico, de serviço e de testemunho.
B.

3" Parte

GARANTIA DE

CONTINUIDADE

Pelo fato de que na congregação religiosa o apostolado, o trabalho
não' é mais de uma pessoa determinada, ao sabor de seus critérios (e
por vezes de seus caprichos também), mas é algo assumido comunitãriamente, tem garantias de prolongar-se no tempo e no espaço, bem
além do curto tempo ocupado pela vida individual de cada religiosa.
As iniciativas não perecerão com seus heróis. Poderão talvez, perder
em elan, mas ganharão quanto à continuidade.
C.

MAIOR

EFICIÊNCIA

A comunidade religiosa
é garantia de maior eficiência porque
ajuda as pessoas a se complementarem reciprocamente. Hierarquiza
a ação de cada um dentro do trabalho da comunidade e coloca essa
comunidade em função das metas que a Igreja se propõe historicamente.
D.

ORGANIZAÇÃO

O regulamento de vida que se tem na comunidade religiosa mede
e equilibra o trabalho debaixo de um exigente critério de bem comum
e segundo as capacidades e possibilidades pessoais de cada apóstolo.
Esta organização, mantida por superiores experientes, inteligentes e
equilibrados, conseguirá afastar o perigo da estafa das religiosas, que
por vezes se sobrecarregam de tarefas e tem exíguo tempo para a
quantidade e qualidade de suas orações e trabalhos apostólicos. Evita-se,
pela organização da vida religiosa, que estas pessoas se desgastem em
pouco tempo, e que o bem comum da Igreja fique assim prejudicado.

A.

EVANGELIZAR
A REVELAÇÃO

DO PAI

O Filho veio revelar o Pai. A maior parte dos cristãos não perceberam senão a missão que revela o Filho. Permanecem no caminho
(Eu sou o caminho) em vez de irem onde Ele conduz. Todo o seu
amor de Cristo deveria levá-los ao Pai. Jamais estarão mais perto de
Jesus, mais unidos a Ele do> que se tornando filhos. Como há os que
diante dos homens, querem ser filhos sem ser imãos, há também os
que diante de Deus, querem ser irmãos sem ser filhos.
Nós cremos sempre que a religião é o que nós fazemos por Deus,
quando são as grandes coisas que Deus faz por nós. A reliigão não é
somente crer que Deus ama a humanidade. É crer que Deus me ama a
mim. E que, se falta a nota que Ele confia que eu darei no concerto
de louvor que Ele espera, falta algo à sua alegria. Não nos esqueçamos
que nós somos cristãos não porque nós amamos a Deus -— somos cristãos
porque nós cremos que Deus nos ama. Os santos são aqueles que
crêem que Deus os a m a . . . Isto é duro porque nós somos indignos,
e é humilhante ser amado sem ter merecido. Que alegria se chegarmos
a descobrir que nosso amor tem uma significação para Deus, que nos
ama, se chegarmos a crer que isto lhe significa alguma coisa. (107)
Deus quis precisar de nós. É-se infinitamente dependente daqueles
que dependem de nós. Ser Pai, é sofrer. Tornar-se Pai é tornar-se
vulnerável. O forte que ama um fraco colocou sua «felicidade» à
mercê do fraco. Amar um ser é inevitavelmente dele «depender», é
dar-lhe poder sobre si. Assim é Deus, para um batisado. Isto deve
ser revelado a todos os homens, por meio dos batizados.
B.

O BATISMO NOS FAZ

SALVADORES

O batismo configura-nos com Cristo. Deve fazer de nós salvadores
mais do que salvos. Ele não nos assegura um lugar reservado no
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céu, mas nos mobiliza para a obra de evangelização do mundo e faz
de nós trabalhadores e colaboradores de Deus. O cristianismo é antes
de tudo um meio de amar a Deus e não uma dispensa de esforço ou
utn seguro de salvação. Não somos batizados para assegurar-nos uma
salvação individual apenas, nem mesmo para nos refugiarmos na Igreja,
bem longe deste século perverso e mau. «Não são propriamente os
pagãos que estarão perdidos sem nós. Deus os poderá salvar se eles
são de boa vontade. Somos nós que estamos perdidos sem ele, porque
não teremos feito nosso dever». (108)
O drama de nossa época, generosa mas desesperada, é que se
deseja uma fraternidade sem Pai. O drama de muitos que se dizem
cristãos é que querem uma paternidade sem fraternidade, que querem
ser filhos do Pai sem ser irmãos dos outros filhos. Os que não
crêem talvez não tenham culpa de errar. Eles não foram instruídos
sobre essas coisas. Mas nós, instruídos pelos preceitos do Salvador,
formados.. . nós ousamos dizer Pai Nosso.
Com efeito, o batismo integra em Cristo, em nós prolonga a
missão dele. Faz-nos também salvadores.
A consagração religiosa é a vivência plena do batismo. Deve ser
uma integração plena em Cristo. Tal integração não é apenas ideológica, mas vital, existencial, de maneira que toda a vida e todas as
ações devem ser de Cristo e para Cristo. Entende-se então que a ação
de um consagrado é reconstruir Cristo em tudo e em todos. Assumir
todas as coisas, todos os acontecimentos para integrá-los em Cristo.
Começa-se com o acontecimento de nossa própria história.
Cristo quis entrosar definitivamente a sua história com a história
•de cada um de nós de modo que depois e sempre Ele não< poderia ver
sua história sem nela nos ver, nem nós poderíamos entender nossa
vida sem Cristo dentro dela.
A sua história cruzou-se com a nossa quando no alto do Calvário,
dois pedaços de madeira (simbolizando todas as direções e todas as
dimensões e toda a realidade terrena) cruzaram-se entre o céu e a
terra, no momento máximo da história da humanidade.
A história de Cristo insiste em prolongar o encontro, atualizando-o
em cada missa de nossa vida. Aí se realiza, com toda a Igreja a ação
central da história humana, a volta da criação inteira para o Pai pelo
sacrifício supremo de Jesus Cristo Redentor.
Toda a nossa história e todos os encontros já estão assinalados e
profetizados no livro que contém a história de Cristo. É preciso ler
o Evangelho. Tudo o que aí está acontece. É um livro de revelação,
de descoberta, mais do que uma narração é uma profecia. O Evangelho
é livro de comunhão. Na Eucaristia, Cristo vive, aqui Ele fala. Todas
nossas histórias estão «figuradas» no Evangelho, como Cristo estava
«figurado» nas Escrituras.

l
Quanta vez não tomamos a sério o Evangelho e passamos uma
vida desperdiçando valores.
Nossos dias são carregados de encontros efêmeros que poderiam
desenvolver-se em simpatias — faltou-lhes às vezes nada mais que
uma oportunidade, uma graça. Passaram inúteis... depois nascem
nas almas as saudades das ocasiões perdidas de se ter escutado, de
se ter compreendido, de se ter amado um pouco mais, a necessidade
imensa de liames com o próximo e com Deus, liames que nada possa
romper.
Estava tudo profetizado e não nos importamos. A história de
Cristo repete-se na nossa história pessoal. A Paixão recomeça cada
dia. Mobilisa outros atores para os mesmos papéis.
O Cristianismo é uma peça que se repetiu por muito tempo.
Sabe-se de cor. Sabemos nosso papel, afirmam os atores e sobem em
cena. Lá ficam atrapalhados pelas luzes, distraídos pelos espectadores,
muito ciosos de suas vestes. Em vez de entrar no enredo ficam se
ocupando de futilidades — fumando um cigarro, conversando com um
personagem, contando o dinheiro da carteira. À um certo momento
um ruído formidável. Cai o pano e o chefe entra gritando: Por que não
desempenharam o papel? — Mas eu não sabia que havia começado.
Eu esperava outra coisa.
As coisas não se passaram como pensávamos.
Os primeiros atores, apesar de mil anos de profecias, não perceberam. Parecia-lhes que a coisa não devia se passar assim, apesar dos
avisos, das confidencia do Senhor. (109)
C.

A VOCAÇÃO RELIGIOSA É UM CHAMADO DE DEUS

Cristo prolonga-se no tempo e no espaço através da vida concreta
de cada cristão, enquanto membro de uma grande comunidade de salvação —• a Igreja.
Compromisso com Cristo é compromisso com a Igreja. A consagração religiosa é uma integração maior na Igreja. A Igreja é comu'
nidade de salvação. Quem se consagra a Deus fica comprometido no
trabalho de salvação do mundo.
A comunidade cristã não tem outros limites senão' o mundo. O
verdadeiro meio cristão é o mundo que Cristo tanto amou e para o
qual Ele envia cada manhã seus filhos para salvá-lo. Toda a potência
da fé, do amor, da união da Igreja deve ser colocada a serviço dos
que se encontram ainda fora da Igreja.
Uma vocação é um chamado. Deus chama não pelos méritos da
pessoa, mas livremente. (110) Deus chama porque tem uma missão.
«Eu te escolhi. Tu me pertences. Eu te enviarei». Toda missão prolonga Cristo e a Igreja. Cristo e a Igreja; são para salvar os homens
de'Deus aos homens. Pertence toda a Deus e toda aos homens.
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e submeter tudo ao Pai. Deus é amor dos homens. A Igreja é amor
de Deus aos homens. Pertenc etôda a Deus e toda aos homens.
Consagrar-se a Deus é consagrar-se ao amor dos homens, e aproveitar-se
de todas as ocasiões para transmitir o Cristo.
No plano da Redenção a religiosa é beneficitária privilegiada e
colaboradora de escol. Acolhe o chamado de Deus, não para guardá-lo,
mas para transmiti-lo. O apostolado é essencial ao batizado e ao consagrado. Cristo veio «por causa de nós e por causa de nossa salvação».
Quem se comprometeu com Cristo, comprometeu-se com a salvação do
mundo. Os homens, com suas mentalidades, estruturas e sociedades
são o mundo. Deus tem um plano — salvar o mundo. Sinal de autenticidade do batizado, do crismado, da vida religiosa é estar ligada ao
plano de Deus. Quando a vida religiosa se fechou sobre si mesma, não
estávamos em épocas de fervor. É preciso revelar Cristo a quem não
o conhece, ou aprofundar a ação do Senhor nos que já o conhecem,
formando-os para que, por sua vez, o comuniquem também aos outros
«Nossa época convida as religiosas a entregarem-se a trabalhos mais numerosos e a obras com maior desembaraço e com maior independência. ( 1 1 1 )

2.

PONTOS FUNDAMENTAIS NA EVANGELIZAÇÃO
A.

A BOA NOVA —

PALAVRA

O cristianismo é uma Boa Nova de que Deus é Amor. Somos
convidados a inserirmo-nos nessa vida, unindo-nos ao mistério Pascal
de Cristo. Quem nos revela tudo é a Palavra Substancial de Deus,
o Verbo. Esta Palavra chega até nós pela Igreja, e na Igreja. Está viva
nos sacramentos, na hierarquia, no próximo, e nos livros sagrados.
Somos levados a Deus por meio de outros que o conheceram primeiro
e no-lo anunciaram pela sua vida ,pelas suas palavras.
A palavra não é primeiramente narração, como o «logos» grego,
mas proclamação, segundo o conceito do «logos» bíblico. Não está
em primeiro lugar na linha da verdade, mas na linha da salvação. Não
busca somente o «verum», mas também o «bonum». Não fala dos
homens, mas aos homens. Não é intelectualista, mas voluntarista. Não
fala em geral, mas em concreto. É catequese e não ensino. Seu caráter
não é estatístico, mas dinâmico. É pessoal, histórica, com uma função
soteriológica, mistagógica .escatológica. Não é em primeiro lugar palavra portadora de reconciliação, de salvação, de graça, de vida, etc.,
mas é reconciliação, (112) salvação, (113) graças, vida. (114) Segundo o Novo Testamento, palavra e sacramento formam uma unidade. Desde a morte de Cristo «até que venha», desenvolve-se c
tempo escatológico no qual nasce, edifica-se, em virtude da palavra e
da Eucaristia, toda a Comunidade eclesial.

A Boa Nova tem tal dinamismo que aquele que a recebe, deve
%im dia, tornar-se um homem novo, um convertido. Deve abrir continuamente seu coração, abrindo-se aos irmãos.
B.

ROTEIRO ESSENCIAL

A evangelização é:
l") ensinar aos homens o mistério cristão em sua totalidade;
2') revelar-lhes isto pelo testemunho que o apóstolo dá de sua
própria vida;
3 9 ) fazer que os homens, progressivamente descubram a totalidade
desse mistério do apostolado, em suas próprias vidas.
O apóstolo só levará seus ouvintes à conversão, só verdadeiramente evangelizará, se por toda sua existência, e em sua vida testemunhar o mistério- ao qual aderiu. Por isto é preciso que tenha valor
também no plano humano. Que o apóstolo tenha virtudes que chamamos
«naturais» (embora nele todas as virtudes sejam sobrenaturais quanto
à raiz), como a lealdade, sentido de justiça, abertura de espírito, força
de caráter, desinteresse, sentido do que é acidental e do que é essencial. . . Que viva autenticamente de Cristo e que isto seja visível. Que
saiba levar a cruz de Cristo. Que viva o mistério da caridade.
São qualidades especificas dos Apóstolos: simplicidade, realismo,
sentido de conjunto, a fé, audácia, humildade, confiança, amor sobrenatural .
Para descobrir a totalidade do mistério cristão em sua vida, é
preciso aprender a rezar e, em sua existência, descobrir Deus como
alguém. Evangelizar não é ensinar uma doutrina como se ensina uma
ciência. A descoberta do mistério cristão se faz ao termo de uma
caminhada pessoal sob a ação do Espírito Santo. Antes de tudo é
preciso colocar as pessoas a caminho de Deus pela oração. Não se
trata de ensinar algumas fórmulas de oração, mas de lhes descobrir
que Deus está próximo e continuamente os ama. O Cristo está no
centro de suas vidas e os solicita sem cessar pelo Espírito Santo.
Assim se unem em síntese vivenciada, na vida do apóstolo o mistério
do Cristo morto e ressuscitado. Enquanto a educação para a oração
deve ser feita no início da evangelização, a descoberta do mistério
da cruz far-se-á muitas vezes, no termo da evangelização.
c.
a)

CONDIÇÕES

A Igreja é que evangeliza

É a Igreja que evangeliza. Muitas vezes pensa-se que a evangelização é obra de um indivíduo, de um padre na paróquia, da religiosa
com sua comunidade, do militante leigo em seu meio. Pensa-se que
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é obra de uma instituição, de um hospital, ou de uma congregação. A
evangelização é obra de Cristo, agindo sem cessar no mundo, através
de sua Igreja. Todos que trabalham no campo de Deus, que é o
mundo a conquistar, não o fazem senão pela Igreja, com um mandato
explícito dado por ela. Ninguém vai fazer apostolado ao redor de si,
mas ao redor da Igreja. Há um grande perigo nos «insubstituíveis».
Quando alguém se torna insubstituível na Igreja, desde então começa
a prejudicá-la. Deve-se estar sempre pronto a deixar um apostolado
caminhar sem o apóstolo, principalmente sem «este» apóstolo. Em última
análise ser apóstolo é começar a morrer. É Deus, no apóstolo, que
deve salvar o mundo. Cada um deve ser para o Cristo uma humanidade
de acréscimo e nada mais. Enquanto não se está morto no trabalho,
mesmo apostólico, o trabalho então é de mercenário. Age-se para
ganhar algo... influência, dinheiro, satisfação... ou ao menos para
ganhar méritos. Não se age por Cristo, nele e com Ele.
A consagração religiosa que consagra corpo e alma a Cristo, consagra as pessoas à Igreja. A vida religiosa não é senão o desenvolvimento pleno da consagração batismal. À religiosa consagra-se a Cristo,
na Igreja. Então o apostolado da religiosa deve entrar também nesta
perspectiva de Jgreja. Não pode limitar-se aos muros de sua casa, de
seu hospital, de sua escola, mas deve ir tão longe quanto vão os interesses da Igreja. «O zelo apostólico não deve ser restrito aos limites
de sua ordem, mas deve abrir-se às imensas necessidades espirituais de
nosso tempo». (115) Esta universalidade decorre do fato que seu
próprio apostolado vem se inserir como parte integrante de um todo:
no plano diocesano, no apostolado do Bispo; no plano universal, no
apostolado do Papa. Filha desta ou daquela congregação a religiosa
é antes de tudo filha da Igreja. É para servir a Igreja que entrou nesta
ou naquela congregação. É à Igreja que em primeiro lugar as congregações servem.
b)

Aspecto religioso do apostolado

Tem-se, atualmente, a tendência de minimizar o aspecto propriamente religioso do apostolado. Este aspecto corre o risco de ser afogado num conjunto de coisas que preparam, favorecem, sustentam, prolongam a ação apostólica, mas que não se confundem com ela. É
preciso distinguir o que é pré-apostólico ou para-apostólico. É importante recordar-se do ensinamento de Pio XII à semana social de Versalhes: «A Igreja não evangeliza civilizando, mas civiliza evangelizando.
«A civilização' segue um desenvolvimento mais lento que a cristianização:
e embora sejam indispensáveis as tarefas da primeira, não se quer dizer
com isto que são um prelúdio necessário da segunda.
O apostolado direto é do religioso ao humano. O apostolado
indireto é do humano ao religioso. É inconcebível um apostolado religioso desconectado da vida, e do mesmo modo que um apostolado social
sem base religiosa.

Toda a Igreja de hoje deve fazer uma revisão e perguntar-se se
no campo apostólico não' está subvalorizando as possibilidades da
mulher consagrada. Se não lhe está apenas confiando tarefas secundárias, meramente executivas, sem pedir à religiosa o seu contributo específico de mulher adulta, cristã que se consagragou a Deus e sente-se
comprometida com a salvação do mundo.
Evangelizar não é apenas trabalhar, nem só se devotar por alguma
coisa. Alguém pode devotar-se por algo sem jamais revelar aí a pessoa
de Cristo. Pode-se devotar sem revelar senão a si mesmo. Apostolado
não é implantar a Igreja, isto é, criar instituições apenas. Nem é salvar
«almas», palavra tão infeliz desenterrada de um vocabulário neoplatônico que dicotomisa o homem em corpo e alma. É o ser humano
todo que se perde ou se salva, não apenas a alma. Evangelizar é
revelar Cristo vivo na Igreja e engajar as pessoas, pela fé, pelo sacramento, na comunidade de salvação que é a Igreja, é tentar construir
uma sociedade mais de acordo com o plano de Deus.
c)

Perigo do mundanismo

Há o perigo da evangelização terminar em mundanismo, quando
limita a vocação do homem ao temporal. Quando coloca toda a mensagem cristã apenas na caridade assistência! fazendo do amor de Deus
algo secundário. Quando separa a vida de fé e ação profissional sem
relacioná-las na unidade de uma vocação sobrenatural.
Há o perigo da Igreja tomar seus sucessos humanos pela vinda
do Reino de Deus. A Igreja deve estar m> mundo, mas às vezes, pela
própria salvação do Mundo deve ser contra o mundo. Deve guiar-se
pela lei de Cristo. Uma Igreja de homens está continuamente tentada
de se instalar no mundo, de tomar seus sucessos humanos como acontecimentos do Reino de Deus. Tentada de procurar sua segurança e seu
poder sem oposição nem perseguição, de ligar-se a tal ou tal sistema
científico ou social, a uma forma determinada de governo, de sociedade
ou de pensamento, a um povo ou a um Estado, ou mesmo a uma política
particular, e a uma tal concepção do homem. Muito facilmente desenvolve certas formas particulares e quase inevitavelmente dela se torna
prisioneira, conquista o mundo e é conquistada pelo mundo. Acaba
usando métodos que são estranhos ao Evangelho. Conformando-se aos
tempos ela fixa-se no efêmero por preocupação de modernismo a todo
preço e de uma adaptação puramente exterior, às aquisições da técnica
superficial de uma época. A Igreja de homens está sempre ameaçada
peio perigo do saduceismo (conformismo, oportunismo, modernismo). (116) Perigo de formar-se nela, insensivelmente uma mentalidade
triunfalista. É verdade que Cristo já venceu, mas a Igreja é dos
homens e de pecadores. É muito cômodo pensar em uma Igreja acabada.
Fica-se então em reformas superficiais que não vão à essência do
problema. Diz-se «há vinte anos faz-se assim.. . logo vamos continuar
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assim mesmo». Isto pode ser um pecado contra o Espírito Santo que
quer desenvolver a semente de graça. O maior renovador tem de ser
o maior tradicionalista e o maior tradicionalista tem de ser o maior
renovador.

Não acreditamos, às vezes, que o cristianismo possa ser escolhido
entre os demais então queremos impô-lo, ou confundimos as nossas
posições com o Evangelho.
Seria ainda atitude de clericalismo, ficar na mentalidade de Igreja
«ghetto» reduzida a uma polêmica defensiva rigidamente apegada a
manter as formas que tiveram um dia seu valor. Igreja que se admiraria a si mesma. Seria uma igreja triunfalista, que louvaria a si mesma,
em vez de louvar ao Senhor. Seu fútil sentimento de superioridade em
face do mundo não seria senão outro aspecto do sentimento de inferioridade. O sentimento fundamental dessa Igreja seria a angústia,
em face do progresso do mundo e da história. Angústia em face do
inabitual, do extraordinário. Angústia em face das necessárias mudanças,
riscos, inseguranças, experiências audazes. É o perigo do farisaismo
(confessionalismo, imobilismo, tradicionalismo) . Então é preciso desclericalizar nossa noção de Igreja. É preciso que nas controvérsias, não
se tenha vontade de triunfar, mas de fazer que a verdade apareça no
amor. Que não se tenha o desejo de perpetuar, mas de resolver as
oposições. Que o primeiro desejo de seu coração não seja de definir
o que separa, mas de encontrar o caminho que une. Tentar sair de um
período de «anátema sit» para uma atitude de «pax vobis». Como seu
Mestre a Igreja não veio para os que tem saúde, mas para os doentes.
Ela terá aqui em baixo sempre doentes, partes doentes na Cabeça e nos
membros. (120)

d)

Perigo do eclesialismo

Este defeito é o da instalação egoística em si mesma. E o afastar-se
do caminho que leva ao fim, considerando sua própria organização como
fim em si. É uma ameaça que pode revestir-se de diversas formas.
Pode ser o perigo de as práticas eclesiásticas exteriores tomarem a
dianteira sobre a piedade. A administração eclesiástica, sobre a pastoral.
O funcionalismo, sobre o Papa e os bispos. A propaganda religiosa,
sobre a missão. A luta pelas posições sociais e esferas de influência,
sobre o apostolado. Uma rotina administrativa, sobre os cari*mas
eclesiásticos. Um dirigentismo estreito, sobre a direção espiritual. Uma
seca filosofia de luzes, sobre a pregação. Um jurismo espiritual, sobre
a moral do Sermão da Montanha. Ordens talmudescas, sobre a disciplina da Igreja. Ritos exteriores, sobre os sacramentos. Cerimônias
vazias de sentido, sobre a liturgia. Desejo de sucesso, sobre o zelo
pelo Senhor, Estatísticas eclesiásticas, sobre o crescimento interno.
Hábitos recebidos, sobre a antiga tradição. Filosfioas, sobre a palavra
de Deus. Sistemas teológicos, sobre os Evangelhos. A delação, sobre
a ortodoxia eclesiástica. A uniformidade, sobre a unidade da Igreja.
Uma fé de circunstâncias, sobre a confiança na Igreja. Em breve, a
letra sobre o espírito». (117 )
Diante da atual revolução técnica seria erro ficar na posição de
que a Igreja nada tem que ver com a sociedade temporal, porque ela
é o reino de Deus.
«As inquietações sociais provocadas pelos conflitos de correntes
extremistas esvaziam o trabalho pastoral. Convocamos, neste momento,
os padres capazes de suscitarem as energias latentes nesses países. É
preciso fazer da cultura católica um princípio de coesão, de comunhão
de idéias, de amizade espiritual, de colaboração intelecaual». (118)
Seria erro também a Igreja querer impor uma única solução para
os problemas técnicos e de modo institucionalizado. Através da história
os homens buscam a realização de modos diversos. Não se pode afirmar
que um processo é o único. Embora em determinados instantes a Igreja
tenha missão supletiva, esta não é sua missão essencial. Deve penetrar
o homem e orientá-lo dentro de uma inspiração evangélica, não necessariamente dentro de uma determinada fórmula.
Estamos diante de um pluralismo étnico*, cultural, ideológico e
religioso. Deve aceitar-se os homens como pessoas, descobrindo neles
valores que devem ser somados e não divididos. É preciso aceitar
que as pessoas são livres quanto à ideologia. (119)

- A Igreja não pede a um grupo de sem pecados que diga o
Confiteor pelos pecadores, mas todos o d i z e m . . .
- Em todos os tempos, — na antigüidade cristã diante dos
Gnóticos, dos Novacianos, dos Donatistas e dos Montanistas, depois
diante do movimento dos cátaros, na Idade Média, até às seitas de
hoje, - - a Igreja católica justamente recusou o nome de Igreja «pura».
A Igreja é de homens e de homens pecadores.
A Igreja é uma comunidade pobre e servidora. A pobreza é plataforma do Reino, atitude fundamental do Cristo. Na Bíblia, João Batista,
Maria, Cristo surgem como modelo da pobreza. Cristo é o pobre de
Javé. A pobreza cristã é personalizante, é atitude de comunhão com os
outros. Não espera dos outros o que eles têm, mas o que eles são.
simboliza bem a atitude da Igreja, o conceito de «diakonia». Esta
palavra desconhecida nos gregos clássicos aparece no Novo Testamento,
para indicar o ministério ou a função. Exercer um ministério na Igreja
é tão radicalmente distinto de possuir uma função no mundo, que o
Novo Testamento traz até uma nova palavra, com o significado de
serviço.
d)

Dificuldades específicas das religiosas

Podem ser barreiras para a evangelização, no mundo das religiosas,
uma psicologia insuficientemente amadurecida. O infantilismo na vida.
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Muitas religiosas tem medo dos adultos, porque elas mesmas ainda
não são adultas.
Barreira de uma doutrina e de um ensinamento espiritaul incompletos, que fazem as pessoas ficarem em aspectos acidentais da piedade
e da doutrina, muitas vezes descambando no moralismo. Vive-se ao
abrigo dos princípios, sem preocupar-se das pessoas, ou paira-se comodamente na estratosfera ou não se chega sequer a erguer o vôo acima
do terreno mesquinho das banalidades.
Há ainda o falso sobrenaturalismo, que é um dedicar-se à oração
como refúgio ou fuga. A evangelização requer um engajamento de
toda a personalidade do apóstolo', a vida inteira dos que lhes são confiados. A oração é uma forma deste engajamento, uma forma muito
exigente. É porém preciso também ação. Exige-se um engajamento
de toda a pessoa.
Outra barreira é a que é colocada pela instituição. Não há evangelização exercida por uma pessoa sem o apoio de uma instituição.
O trabalho de uma pessoa fica sendo obra de franco atirador, sem
eficiência prolongada e sem sentido de Igreja, quando a instituição à
qual a religiosa pertence não se engaja com ela, não a entende.
3.
A.

AS EQUIPES APOSTÓLICAS

O EXEMPLO DA SS. TRINDADE E DA IGREJA

A SS. Trintade é o maior sucesso de vida em equipe. O cristão
e a vida religiosa devem também transmitir isto.
A Igreja é uma comunidade. Sua ação salvadora exerce-se melhor,
na linha do testemunho e da eficiência, quando os apóstolos procuram
agir em equipe. Hoje faz-se a experiência de equipes representativas
das diversas «ordens da Igreja: sacerdotes, religiosas, leigos. Essas
diversas equipes enquadram-se nos diferentes movimentos e planos de
trabalho. Todos os elementos da pastoral integram-se em uma ação
coordenadora sob a direção do Bispo, o que chamamos de Pastoral de
Conjunto. (121)
Toda equipe apostólica, todo trabalho de evangelização deve ter
união fundamental com o Bispo. É preciso admitir que o chefe de
apostolado em uma instituição dirigida por religiosas não é a superiora
da casa, mas o assistente, o padre designado pelo bispo. No que diz
respeito à pessoa da religiosa (ratione personae) depende da superiora
religiosa.
B•

CONTÍNUA

ADAPTAÇÃO

Pela experiência apostólica, as equipes irão descobrindo que através
das tradições e além das constituições é preciso encontrar a intuição
apostólica do fundador. O que em uma certa época foi um serviço de

caridade, de extrema importância, pode tornar-se, em outra época menos
urgente, até supérfluo, sem nenhuma significação. Quando as necessidades mudam, faríamos bem em mudar de direção. A Igreja tem
sempre que se adaptar. Deve preferir-se, ao que se considera como
espírito particular da congregação o que é essencial ao estado religioso
- o serviço da Igreja que será feito na linha de especialização de
cada instituto ou congregação. Se os fundadores vivessem hoje como
fariam? Não é o problema de conservar alguma coisa, mas sim de servir
a Igreja. Os fundadores sentiram as necessidades de seu tempo e
lugar e para isto interpretaram o Evangelho, codificando-o em regras
e constituições, que não são inspiradas pelo Espírito Santo, pois só
o Evangelho é inspirado. As regras fundamentais são o Evangelho,
embora sejam dele uma explicitação. Quando os tempos mudam, as
constituições devem ser também adaptadas, porque elas não podem
ser interpretadas em função das necessidades do passado, mas sim do
presente. Não se deve criar um fetichismo das constituições. Quando
ela não facilitam mais a missão da Igreja, Deus não mais as quer
assim. Logo devem ser mudadas ou suprimidas, do contrário age-se
contra a Igreja e contra Deus. A igreja faz estas mudanças até com
o Direito Canônico. O Código que foi promulgado em 1918 já está
precisando de urgentes adaptações. Hoje, muitas congregações já colocam como artigo em suas constituições, que as mesmas sejam revistas
cada 10 anos, por todas as pessoas da comunidade, sem maternalismos
e sem colonialismos. Os fundadores foram sempre almas de Deus e
da Igreja. A virtude característica deles foi a audácia, rompendo com
esquemas. Basta pensar em São Francisco, Santo Inácio, São João
Bosco, São Vicente, etc. Ser fiel aos fundadores é imitar suas virtudes,
é ter audácia, corresponder às necessidades da Igreja do seu tempo.
A Igreja não ficou ancorada em nenhum século de sua história. Não
podemos viver em função de outros séculos ou de outras estruturas já
superadas, mas em função da realidade na qual a providência do Pai
nos colocou, com a missão de salvar os homens de hoje.
C.

OS DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE APOSTÓLICA

a)

ECLESIAL

Lei geral

Para «funcionar» uma equipe é necessário que cada um de seus
membros e todos em conjunto queiram:
— a existência do outro — sintam-se felizes de tê-lo no grupo e
tristes pensando em perdê-lo.
— aceitem a sua personalidade — encoragem-no a agir, façam cora
que ele se sinta útil.
— desejem o seu desenvolvimento — aceitem sua contribuição,
encoragem-no nos seus esforços, alegrem-se com os seus sucessos.
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«O Amor é o que personaliza ao máximo e individualiza também
ao máximo».
Uma das formas mais eficientes de educação do sentido eclesial
comunitário, é o hábito do trabalho em equipe. Obriga-nos a passar
do eu ao nós (não coletivo, mas comunitário) . Cria-nos a consciência
e a prática de dar e de receber dentro de uma comunidade que deve
ser uma sociedade aberta.
A verdadeira capacidade de fazer equipe supõe uma afetividade
evoluída. É preciso possuir-se para poder doar-se. (122)
A equipe eclesial compõe-se de sacerdotes, religiosos e leigos que
se relacionam reciprocamente. Vejamos alguns aspectos:
b)

O que as religiosas esperam dos sacerdotes

a')

Como orientador espiritual:
— que seja amadurecido espiritualmente;
— que tenha conhecimento da vida religiosa e a valorise (em um
círculo durante um encontro de religiosas elas concluíram: quanto aos
capelães — «geralmente nos mandam os jovens e inexperientes ou os
velhos e intransigentes!»
b')

Como confessor:
— que seja sobrenatural, sábio, conhecedor da psicologia feminina,
equilibrado, firme e paternal, — que goste de confessar religiosas (ou
ao menos não diga que não gosta) e as ajude a crescer na vida espiritual.
c')

Como responsável pelo apostolado:
— que ocupe seu lugar específico, motivando, valorizando, ajudando, coordenando e desenvolvendo o apostolado. Que assuma a responsabilidade. Que saiba trabalhar em equipe. Não pense que tem
sempre razão porque é sacerdote. É bem lembrar-se de que Cristo não
o deixou como sucessor seu, mas apenas como vigário, o que é muito
diferente quanto ao ser e ao agir.
— que ajude as religiosas com o seu bom exemplo de visão católica e apostólica da Igreja e com o testemunho de sua união ao seu
Superior eclesiástico.
— que ajude a religiosa a realizar seu apostolado dentro da finalidade da congregação. Não criticar, diante da religiosa certos pontos
da regra, costumes, etc. Desestimar a regra e os superiores é sempre
um mal. Toda crítica positiva e construtiva deve ser dirigida aos*
competentes superiores.
— que saiba que as riligiosas não são individualmente as colaboradoras do sacerdote. É a congregação que assumiu esse encargo. As
religiosas estão aí por deputação de obediência: a primeira responsável
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é a superiora local. Quando houver projetos e orientações novas é
bom dirgir-se a ela. O padre não tem jurisdição sobre a pessoa da
religiosa, mas somente sobre a obra à qual ela está ligada, dando o
contribuito de seu trabalho. A religiosa está ligada a uma regra da
qual o padre não tem direito de dispensá-la, pelo contrário a observância
da mesma deve ser ajudada e facilitada pelo sacerdote.
d')

Como educador da fé:

•— que tenha competência, segurança, atualização e dê testemunho
— que se lembre que deve fazer apostolado com as religiosas, pois
apostolado nem sempre é dar algo aos outros, mas é sempre fazer que
eles se dêem, tirem da sua potencialidade os valores que estão em
botão. Deve auxiliá-las a se desenvolverem apostólica e espiritualmente,
pois são suas primeiras colaboradoras.
- que não critique as religiosas diante dos leigos;
— que o padre ao entrar em uma comunidade religiosa sinta-se
como em sua casa. Não ceda porém à tentação de dar sua opinião
sobre tudo. Nada mais detestável do que uma comunidade governada
por uma superiora que não vê senão pelos olhos de tal ou tal padre.
— que abra para as almas as possibilidades dei uma vida consagrada a Deus em um instituto religioso.
c)

O que os sacerdotes gostariam de esperar das religiosas

Dentro da própria linha dos valores femininos, os sacerdotes gostariam e precisariam esperar das religiosas,
a') . .acolhimento:
— que as religiosas procurem criar um clima de acolhimento na
equipe de trabalho apostólica onde estão e na paróquia. Dentro desse
ambiente será possível a todos manifestar-se e sentira-se encorajado
a dar o seu contributo específico;
— que incentivem as qualidades e os talentos do sacerdote para
que este dê à Igreja todas as suas potencialidades;
b')

humanização:

— que se lembrem que o padre é humano, limitado e pode, portanto, ter defeitos, arestas e manias não pequenas. Devem ajudá-lo
para que se torne mais humano, social, misericordioso, capaz de compreender as diversas situações concretas.
— que ajudem a humanizar a vida sacerdotal, procurando, se for
o caso, alguém para arrumar a casa paroquial, e assim garantir um
mínimo de condições para que o sacerdote tenha uma vida humana digna.

— 53 —

— 52 —
c')

elevação:

— que sejam um fator de confiança, otimismo e delicadeza;
— que tratem o padre como um ser consagrado e ajudem as jovens
nd modo em que elas devem tratar o sacerdote — com naturalidade,
amizade e respeito. Ajudem o padre para que se lembre de que
é ministro de Deus:
— que não monopolizem o padre para seu interesse pessoal exclusivo, mesmo sendo interesse espiritual. Que sejam sustentáculo do
padre, com delicadeza e atenção, mas evitando dar ou receber atenções
que, multiplicadas, acabam por aprisionar, quer no campo apostólico,
quer no afetivo.
d')

mediação:

— que unam o pároco e o coadjutor, exercendo mediação autêntica;
— que aproximem psicologicamente o padre do seu bispo;
— que ajudem o padre para que entenda mais a vida religiosa.
Interpretem as ordens das suas> superioras ao vigário. Aproximem-no
das demais religiosas.
— que sejam ponte para o sacrdote atingir o mundo feminino, e
para que o padre possa compreender um pouco melhor as suas colaboradoras, quer religiosas, quer leigas.
— que informem objetivamente o vigário (o sacerdote), tendo em
conta que o que para a religiosa parece de máxima importância, poderá
talvez, ao olhar mais objetivo do vigário, ter uma importância relativa.
Nunca pretender manobrar o padre para que execute o que ela desejaria
obter, segundo seus gostos (ou caprichos) particulares.
— que saibam que na paróquia a religiosa não vai fazer obra
para sua congregação, mas para a Igreja, sob a responsabilidade e
direção do vigário. Em caso de dificuldades sérias, incompreensões, etc.
devem procurar explicações diretas e não esperar que as coisas «fermentem»;
— que não proponham ou imponham apenas a espiritualidade
própria e cara à sua congregação ou devoções que lhe são próprias,
mas respeitem o caminho e a vocação de cada alma.
e')

dinamização:

— que ajudem, com o elan e o calor do seu entusiasmo, os projetos
apostólicos, quer quanto à elaboração, lançamento, quer quanto à- execução dos mesmos;
— que colaborem com suas cargas emotivas, para que a vida paroquial, e as diversas atividades apostólicas, nas quais estão comprometidas, juntamente com outros equipistas (sacerdotes e leigos), não
se burocratize ou tornem-se esclerosada pela rotina;

— que ajudem para que em todo o campo apostólico mesmo nas
tarefas mais formais, burocráticas, etc. veja-se sempre a pessoa humana,
em sua realidade viva e palpitante de filho de Deus e irmão nosso,
em Cristo;
— que ajudem os apóstolos a compreenderem a hora em que os
leigos devem assumir as instituições e os serviços. Para isto ajudem
a suscitar nas obras, muitos militantes e formá-los no contato com a
realidade e com os demais membros de uma equipe apostólica (sacerdotes e religiosas) .
d)

Os leigos e as religiosas

A fecundidade de uma comunidade apostólica depende não somente
do valor pessoal de cada um dos seus membros, mas da força de
coesão que une uns aos outros na procura do bem comum. Quanto
mais esse fim é claramente percebido, tanto mais as vontades se reforçam de um mesmo elam para com ele, mais o espírito comunitário
será durável e perfeito. A força de uma comunidade é proporcionada,
não somente ao número de seus membros, à afirmação repetida de
suas razões comuns de estarem unidos, mas às ocasiões que têm de
agir em comum, de se complementarem, de pensarem em comum, de
testemunharem a Igreja — Una, Santa, Católica e Apostólica.
É preciso que no trabalho todos se aceitem diferentes e se amem
complementares. N. Senhor garantiu-nos que o amor que tivéssemos
entre nós, não o que tivéssemos para com os outros ,seria o testemunho
de conversão para o mundo. Os pagãos disseram dos primeiros cristãos:
— «Vede como eles se amam». E não disseram: «Vedes como nos
amam.. .».
Caridade é participar, comunicar-se. Supõe uma tarefa, uma revisão' e avaliação, em períodos determinados. Fazer equipe com todos
que podem colaborar. Tender a abrir-se e evitar todo e qualquer fechamento num grupinho feliz de gente que se entende bem e evita qualquer
novo elemento para não correr o risco de ter que recomeçar a unidade.
Na prática, o leigo (em relação à religiosa):
— procurará entrosar-se com as religiosas, respeitando o seu valor
específico de mulher consagrada, valorizando sua doação a Deus e
seu contributo específico, segundo a especialização que seu instituto
religioso lhe deu (educadora, enfermeira, etc.);
— trará o seu contributo de conhecimento maior da realidade e
da especialização técnica de sua profissão e engajamento temporal;
— contribuirá com sua crítica positiva e fraterna para que as
religiosas continuamente se adaptem à realidade e respondam adequadamente às exigências dos tempos.
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e)
a')

Os leigos esperam das religiosas

Testemunho escatológico:

Da transcendência de Deus e das realidades sobrenaturais. Que
sejam parábolas vivas do Reino e um apelo aos homens para os valores
definitivos.
- que sejam uma comunidade libertada das três concupiscências:
do poder, do dinheiro e do prazer;
- que sejam uma comunidade libertada, mas que conscientizou na
vivência da família, os mistérios de Deus. O mistério do poder - - a
função da autoridade (o Pai, o Estado). O sentido do bem comum.
Conscientizou a função do trabalho, do progresso e se desinstalou.
Conscientizou, a dimensões do amor, de filho, de pai, de irmão, de
esposo, para realizar-se em plenitude, na comunidade Eclesial, na
família religiosa. Assim, a comunidade religiosa torna-se modelo para
o laicato. A família humana deve encontrar na comunidade religiosa
as dimensões sobrenaturais de seu amor humano, compreendendo mais
profundamente o próprio matrimônio (símbolo da união de Cristo e
da Igreja) . O povo de Deus em marcha, especialmente o laicato espera
que as comunidades religiosas, libertadas dos apegos, com a face voltada permanentemente para o Pai, acenem sempre para as belezas de
Jerusalém Celeste, tornando seu, o cântico da Virqem na casa de
Isabel.
b')

Testemunho da Igreja que serve:

a") Encarnando as grandes características da Esposa de Cristo
no tempo, Unidade (diversos membros constituindo uma só família,
formando um só coração e uma só alma), Santidade (viva, sadia, plena
de elan. Cada membro constitui-se permanente canal da circulação do
amor, Catolicidade (que seja uma comunidade aberta que dê o testemunho de acolher todas as mensagens ou apelos do Cristo no tempo,
que esteja em permanente órbita da Igreja, que testemunhe o entrosamento entre as congregações), Apostolícidade (que seja uma. comunidade consagrada a Deus, na Igreja, a serviço do Povo de Deus, em
união com os bispos, sucessores dos apóstolos. Que seja integrada na
ação apostólica da Igreja, dentro dos objetivos e da espiritualidade da
Congregação e adaptada às necessidades dos tempos) .
b")

Dando uma resposta aos apelos dos tempos:

Apelo de fraternidade (a congregação religiosa deve ser uma família unida), deve dar uma resposta efetiva ao desejo de uma espiritualidade profundamente comunitária que encontramos hoje nos movimentos de casais nas equipes de leigos, nas equipes sacerdotais e em
todo trabalho eclesial.
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Apelo de igualdade — a comunidade religiosa deve ser uma família
com as características do povo que caminha no tempo - - uma família
pobre.
No livro dos Atos dos Apóstolos (124) assim se descreve a primeira counidade cristã: «A multidão dos crentes tinha um só coração
e uma só alma. Ninguém se considerava como proprietário do que lhe
pertencia, mas entre eles tudo era comum. Com grande coragem
os apóstolos davam testemunho da Ressurreição do Senhor Jesus. Em
todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e
traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos
apóstolos. Repartia-se então a cada um conforme a sua necessidade.»
Apelo de Liberdade, que se manifesta numa total consagração ao
Amor,« sendo uma verdadeira comunidade de fé, de culto e de amor.
c')

Testemunho de estar a serviço do povo de Deus:

a") Na linha do acolhimento (apreendendo os sinais do tempo,
participando no mistério da agonia de Cristo na história do nosso século
e de todos os séculos;
b") Na linha de total oblatividade, realizando até a plenitude a
vocação do amor (amor criador, inserindo-se na alma dos irmãos, para
que ela seja ajudada a se desenvolver) amor criador, universal e concreto — amar a todos e amar a cada um no conjunto humano — divino;
e") Na linha da competência, para ajudar o laicato a ouvir a voz
de Deus nos acontecimentos da história, para estimular a doação total
do laicato à causa da Jgreja, para assessorá-lo no seu engajamento;
d") Na linha da vivência em equipe, com o laicato e com o sacerdote. Uma verdadeira integração na pastoral da Igreja.
A religiosa deve, numa palavra, promover o leigo em todos os
campos, evidenciando o papel que ele tem na Igreja e considerando-o
não como menor, mas como colaborador categorisado do apostolado.

«Temos uma razão especial para relembrar o valor inestimável da vida religiosa e a necessidade de sua missão.
Existe, com efeito, um estado de vida que tira da profissão
dos votos evangélicos, seu caráter próprio; há uma vida perfeita, a exemplo de Cristo e conforme seus ensinamentos que
tem por finalidade aumentar a caridade até o infinito, enquanto
para os outros gêneros de vida são propostos fins, serviços,
papéis temporais, que permanecem legítimos em si mesmos.
De outra parte, hoje, sobretudo a Igreja tem necessidade
imensa do testemunho público e social que dá a vida religiosa.
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Com efeito, quanto mais intensamente o papel dos leigos seja
de levar e propagar no mundo a vida cristã, mas é exigido,
da parte daqueles que renunciam verdadeiramente ao mundo,
o exemplo e a demonstração que o Reino de Cristo não é deste
mundo (Jo. 18, 36).
É assim que a profissão dos votos evangélicos se acrescenta à consagração realizada pelo Batismo, completando-a
com uma consagração particular, de maneira que o cristão se
confia e se devota totalmente a Deus, fazendo de toda a sua
vida um serviço só de Deus.»
Paulo VI, 23 de maio de 1964.
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— O sabe tudo (macaco) — deixe-se por conta do grupo;
— o falante (papagaio) — interrompa-o com tato. Limite o tempo que ele
tem para falar.
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— o desinteressado (hipopátamo), dirija-lhe perguntas sobre suas atividades,
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