
1

DESAFIOS DO NOSSO TEMPO

caminhos para formar

um homem novo

e uma nova cultura

em tempos de

mudança histórica

Textos escolhidos do Pe. José Kentenich, 

fundador do Movimento Apostólico de Schoenstatt



2

CONTEÚDO

Apresentação

1. Análise do nosso tempo

2. Dinamismo eclesial

3. Um cristianismo de diáspora

4. Harmonia entre fé e vida

5. Espiritualidade patrocêntrica

6. Perturbações no desenvolvimento da personalidade

7. A arte de tirar partido das nossas fraquezas

8. Culpa e reconciliação

9. A vivência do lar

10. O problema da autoridade

11. Identidade feminina

12. O ideal de pureza

13. A difícil e bela tarefa de educar



3

APRESENTAÇÃO

“Desafios do nosso tempo” é uma selecção de textos do P. José Kentenich, fundador do

Movimento Apostólico de Schoenstatt.  São textos que provêm de um homem que procurou

interpretar os sinais dos tempos e dar-lhes uma resposta adequada e decidida.

O P. Kentenich não foi um pensador teórico.  Foi, antes de tudo, um educador.  E, como tal,

entendeu que a sua tarefa consistia em unir verdade e vida, teoria e prática.  Viveu

intensamente o nosso tempo, com extraordinária consciência e responsabilidade histórica.

Sentiu esse facto como dom e tarefa.   Deixando-se guiar pelo Deus da vida, foi um forjador

de história e um educador da fé no pleno sentido da palavra.

Perante o panorama sombrio de uma cultura que deixou de ter o seu fundamento em Deus

e que se encaminha aceleradamente para o caos, não cedeu ao pessimismo nem ao

desânimo.

“Foi um quadro francamente deprimente, desconsolador; sim, esmagador e desalentador,

aquele que traçámos.  A partir daqui, não nos tornaremos presa de um certo pessimismo que

pode diminuir a nossa capacidade de acção?  Não teremos que responder, meneando

tristemente a cabeça, que isto significa o fim dessa Humanidade tão ricamente dotada por

Deus, que Ele criou segundo a imagem natural e sobrenatural de si mesmo?  Não significa,

tudo o que dissemos, o fim da Humanidade, dessa humanidade pela qual o Filho Unigénito

de Deus deu até à última gota do seu sangue?”

“O pessimismo pode ensombrar a nossa alma e abalá-la profundamente.  Talvez

devêssemos, de preferência,  interrogar-nos deste modo: não estaremos ante um

aniquilamento, ante um ocaso da Humanidade, semelhante ao do tempo de Noé?  Não

surgirá deste desmoronamento um novo tempo, uma nova geração, uma nova família
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humana da qual vai brotar e crescer uma árvore nova, uma nova primavera?  Quem pode

dar-nos uma resposta precisa?  Qual de nós foi o conselheiro da sabedoria eterna? (cfr Rom

11,34).  Quem pôde alguma vez penetrar os seus planos?  Uma coisa, no entanto, posso

afirmar com segurança: Neste panorama escuro brilha para nós um novo e inigualável

optimismo. É a simples e vigorosa fé de que está a surgir um mundo novo, um mundo cheio

da luz e do brilho do sol, um mundo no qual Cristo, o Rei do universo, e Maria, a grande

Rainha, vão obter uma vitória particularmente singular. Nós, que caminhamos nas trevas,

devemos ver-nos como os precursores desta gloriosa época nova, embora o nosso caminho

deva também passar por escuridão e trevas ou nos espere uma morte cruenta (...).”

Estas palavras reflectem a atitude do P. Kentenich.  Os textos que apresentamos convidam-

nos a descobrir a visão deste homem verdadeiramente profético.  Não se apresenta neles

a totalidade do seu pensamento.  Trata-se apenas de entreabrir algumas frestas e de

transmitir algo do que ele interpretou como voz de Deus para o nosso tempo.

“A Igreja deve ser”, afirmava, “tal como no cristianismo primitivo - e como sempre deveria ter

sido - a alma da cultura, a alma de todo o mundo actual.  Deve ultrapassar-se a separação

entre Igreja e cultura, entre Igreja e mundo.  A Igreja deve ser a alma de toda a cultura actual,

tão perturbada e mundana; desta nossa natureza tão influenciada pela acção do demónio (...)

Não defendemos uma fuga do mundo, nem tão pouco um mundanismo; queremos sim que

a Igreja penetre no mundo: ela deve impregná-lo até chegar a ser a alma do mundo”.

Este é o anseio que nos anima a publicar os Desafios do nosso tempo.

Na tradução  quisemos cingir-nos fielmente ao texto original.   Procurámos dar-lhe a forma

do nosso idioma respeitando, no entanto,  os matizes de linguagem próprios do P. Kentenich.

Deve ter-se em conta que a maioria dos textos provem de conferências;  por isso possuem

as características próprias da linguagem falada.  Quando suprimimos alguma frase ou

parágrafo, fazemos uma chamada com reticências entre parênteses.  Introduzimos notas de

rodapé esclarecedoras, abrimos alguns parênteses explicativos no texto, e, em várias

ocasiões, entendemos necessário explicar a tradução adoptada para assinalar o conteúdo

pleno que o P. Kentenich dá a certos termos.  A fim de facilitar a compreensão do texto,

introduzimos títulos e subtítulos.  Com o mesmo objectivo destacámos em itálico

determinadas frases.

A Editorial Patris (Chile) oferece este trabalho como uma homenagem ao P. Kentenich ao
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celebrar-se o centenário do seu nascimento.  Dar a conhecer a sua palavra expressa também

a vontade de partilhar o dom de Deus com todos aqueles que procuram responder aos

desafios do nosso tempo para, assim, servirmos juntos a Igreja neste momento histórico.

P. Rafael Fernández A.

BELLAVISTA, 18 de Novembro de 1985

Neste Ano Jubilar da Redenção, ao entrarmos no terceiro milénio de Cristo, Edições Patris

(Portugal) oferece à Família de Schoenstatt e à Igreja de língua portuguesa esta colectânea

de textos, como contributo no caminho de renovação da Igreja e da sociedade, que queremos

percorrer.

Edições Patris

LISBOA, 18 de Novembro de 2001
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1ANÁLISE DO NOSSO TEMPO

Ver a acção de Deus na história e detectar a sua vontade nos acontecimentos, foi para

o P. Kentenich uma verdadeira paixão.  Constantemente se deixou guiar pela máxima

vox temporis, vox Dei: a voz do tempo é a voz de Deus.  Auscultou com olhar de fé os

sinais dos tempos e deles deduziu as tarefas urgentes que se impõem ao cristão actual:

a construção de uma nova comunidade baseada em homens novos, livres, solidários

e profundamente ancorados em Deus; a criação de uma nova cultura impregnada pela

força vital do Evangelho.

O texto que se segue transcreve ideias que o P. Kentenich formulou entre 1948 e 1950.

Foram anos que ele praticamente passou no continente americano, em especial no

Brasil, no Uruguai, na  Argentina, no Chile e nos Estados Unidos.

As passagens que reunimos neste capítulo foram extraídas do seu Relatório da

América do Norte, editado parcialmente por Herta Schlosser em Der neue Mensch, die

neue Gesellschaftsordnung, Schönstatt-Verlag, 1971; da Carta de Outubro de 1949,

escrita na Argentina e actualmente editada só como manuscrito tanto em alemão como

em espanhol; e do Curso Pedagógico dado em 1950, editado por Schönstatt-Verlag,

sob o título de Grundriss einer neuzeitlichen Pädagogik, 1971.

UM TEMPO CAÓTICO

A extraordinária preocupação e perplexidade (do pedagogo, no tempo actual), tem a sua

origem no extraordinário desconcerto que se manifesta em todo o âmbito pedagógico.  Onde

radicam, pois,  o desconcerto e a fragilidade?   Num estado de coisas objectivo:   na situação

confusa e caótica do tempo actual e na situação anímica do próprio homem.  Ao dizer isto

usámos duas expressões que nos acompanharão no que se segue (...).

Consideremos por um momento ambas as expressões e confrontemo-las.  Não sabemos

qual é a causa e o efeito.  De repente apercebemo-nos de que o que hoje designamos como

causa, amanhã aparece como efeito e vice-versa.  O que é que conforma e determina o

tempo?  É o homem.  Mas, por outro lado, o conceito de meio, de pedagogia ambiental,

chama-nos também a atenção para o facto de que o homem é fortemente conformado,
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transformado, e até deformado, pelas circunstâncias e pela conformação da época (...).  Que

rosto apresenta a situação do tempo actual e do homem, na nossa época? Creio que todos

o reconheceremos francamente: o mundo e, com ele, o mundo interior do homem, estão

desconjuntados (...).

Qual é a origem deste desequilíbrio?

Permitam-me a seguinte resposta: a raiz está no facto de a Humanidade ter perdido o seu

centro de gravidade. Qual é esse centro de gravidade?  É o Deus vivo e a ordem objectiva

de ser e de vida pensada e criada por Deus;  quer dizer:  a lei eterna.  A sociedade perdeu

praticamente e abandonou totalmente o seu centro de gravidade.  O que constatamos não

é, apenas, um simples desequilíbrio:  podemos comparar a Humanidade actual com um ébrio

que se encontra à beira dum precipício: já não consegue segurar-se  e está quase a

despenhar-se no abismo do nada.  Esta é a nossa situação.  Imagine-se uma bola de neve

que se desprende do cume dos Alpes: começa por deslizar suavemente até que se converte

subitamente numa avalanche estrondosa que arrasa e destrói tudo.  Esta imagem reproduz

a nossa situação actual.  A este desequilíbrio estão associadas a imensa falta de

consistência interior, o desenraizamento e a falta de acolhimento do homem contemporâneo.

Assim, vacilante, vagueia a humanidade actual, tropeça e cai por terra. Claro que a imagem

que usamos deve ser compreendida como um sintoma.  O que quero dizer é que esta é a

direcção, e que é para aí que se projecta o desenvolvimento (...).

Neste contexto, recordo o que expressou, quando me despedia dele, o Núncio Apostólico do

Chile, monsenhor Zanin.  Ele esteve na China durante muito tempo, conheceu o mundo,

viajou por todo o lado, e tentava decifrar a situação da nossa época.  Acompanhava-me na

audiência um jovem confrade, que tinha sido educado no Chile e aí tinha frequentado o

Seminário.  Quando abordámos a situação do nosso tempo, o alto dignitário eclesiástico

expressou-se desta forma: “É absolutamente impossível compreender o homem actual.  Eu

já não o percebo, e o senhor?”, disse voltando-se para o meu jovem confrade. “Apesar de o

senhor ser ainda jovem, tem idade suficiente para conseguir fazê-lo.  A alteração de valores

no homem actual, é  total e tão catastrófica que nos é impossível, a nós que vivemos neste

tempo, entendê-lo e decifrá-lo correctamente” (...).

Quão impotentes nos encontramos perante esta situação!  E devemos contar com que ela

se torne ainda mais desesperada.  Não imaginem que já começámos a subida.  Pelo
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O conceito “relação de tensão” ou “lei de tensões criadoras” é frequente no pensamento
do P. Kentenich.  Corresponde a uma visão orgânica da realidade, que distingue nela
“polos” ou “polaridades”.  Quer dizer, cada parte do todo deve ser entendida no contexto
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contrário, cada vez caímos mais profundamente para o fundo do precipício.  Quando

tocaremos o fundo?

Bem-aventurados todos os educadores que intervêm com coragem nesta situação de

insegurança!  Acabemos com a cobardia dos que não sabem o que fazer, que se voltam

doentiamente para as praias antigas ou que querem orientar-se para novas praias, mas

desconhecem a ordem de ser objectiva!

É como se a dimensão interior do homem actual se tivesse reduzido.  As suas faculdades

espirituais estão profundamente empobrecidas.  E isto torna-se ainda mais evidente quando

se encara o salto para além, para o sobrenatural e o divino.

O homem moderno converteu-se num homem-filme. Está entregue às impressões  exteriores.

Os seus actos desconhecem um todo orgânico que os una.  Dir-se-ia que não estão

enraizados no núcleo da personalidade.  Encontramo-nos face a um tipo de homem que, em

última análise, encarna um “sem-sentido”.  Se realmente o desenvolvimento continuar tal

como começou, temos de dizer que depois de amanhã  presenciaremos a desintegração total

da natureza humana.  Certamente o Senhor vai impedi-lo.  Mas chegou tão longe, é tão forte

o desequilíbrio da sociedade actual, que podemos falar, com razão, de um homem

desumanizado, despersonalizado e massificado (...).

MANIFESTAÇÕES DA DESINTEGRAÇÃO

O individualismo e o colectivismo

O Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, é o vínculo que une todos os cristãos numa

comunidade viva: “O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo,

que nos foi concedido” (Rom 5,5).

O conceito de comunidade está unido ao conceito da criação, da redenção e da santificação.

Daí provém uma múltipla “relação de tensão”1, entre personalidade e comunidade.  Desde



da totalidade; o seu valor é por isso “relacional” e não só “individual”.  As partes estão
destinadas a conformar e enriquecer o todo: são complementares.  A diversidade das
partes e das suas funções cria “tensões” (ou conflitos) positivos.  Positivos na medida em
que os polos se estimulam mutuamente, se “despertam” uns  aos outros e se deixam
enriquecer e coordenar em ordem ao bem comum.  Isto é o que deve acontecer num todo
orgânico (o corpo humano, por exemplo), ou numa totalidade analogicamente orgânica
(uma comunidade).
Se a tensão deixa de ser positiva e criativa, converte-se em “tensão destrutiva”.  Isto
sucede quando as partes se isolam e deixam de coordenar-se e complementar-se
mutuamente, acabando deste modo por destruir o organismo.
Esta “relação de tensão” dá-se em múltiplos casos.  Por exemplo, entre Deus e o homem;
pessoa e comunidade; Igreja e mundo; autoridade e súbditos, etc., e entre as atitudes que
formam um todo moral.  Por exemplo, entre amor e humildade; misericórdia e justiça, etc. 
Ver notas dos Capítulos nº 2 e nº 12.
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há séculos que esta relação entre personalidade e comunidade é causa de inquietação,

especialmente para os povos do Ocidente.  Duas correntes lutam para dar solução ao difícil

problema: o individualismo e o colectivismo.   Ambas são extremas, ambas desconhecem

tanto a essência da personalidade como a essência da comunidade.  Ambas conduzem o

barco da história a um banco de areia do qual dificilmente pode escapar.

O individualismo conhece apenas o eu.  Sofre de um egoísmo sem limites.  A comunidade,

para ele, é apenas uma soma mecânica de indivíduos que se uniram contratualmente, por

motivos utilitaristas, para defender - sem nenhum tipo de escrúpulos - o direito ao seu

desenvolvimento pessoal.  Só está disposto a renunciar a este direito quando, e na medida

em que seja absolutamente necessário para que  possa dar-se o inevitável convívio de uns

com os outros, por forma que esse convívio não se transforme numa guerra de todos contra

todos.  O seu último e supremo ideal é a anarquia: um estado no qual não há cabeça, nem

chefes, nem superiores; no qual já não há lei nem proibições; onde, por todo o lado, reine a

mais completa autonomia da pessoa, ainda que essa autonomia tenha de ser assegurada

por meio de bombas e granadas (...).

O indivíduo é a única medida que tudo determina.  Um completo subjectivismo caracteriza

o seu estilo de vida e a sua religião, (quando esta ainda existe).  A verdade objectiva, a

justiça e a santidade desapareceram.  A vida económica e política é regida pelo liberalismo.

Por isso, a sua lei é: “o poder antepõe-se ao direito” (...). Quem agarra,  possui.

O vínculo comunitário está tão destruído na Europa que temos de optar: ou pelo terrorismo,

que procura manter coesa uma humanidade atomizada, para preservá-la (através dos seus

métodos) do desmoronamento; ou pelo solidarismo que a reúne espiritualmente e substitui
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o estar um contra o outro e justaposto ao outro, pelo profundo estar um no outro (...).

O colectivismo renuncia ao direito inerente à personalidade.  Para ele, o que dá sentido ao

indivíduo é o colectivo, a massa. O indivíduo não vê nele assegurados ou garantidos os

direitos pessoais nem os  justos interesses,  inerentes à sua  pessoa.  Muito menos se pode

esperar dele protecção para a própria pessoa.  Só o colectivo tem direito a estas garantias,

e tem-no de forma perfeita.  O indivíduo está incondicionalmente entregue à massa.  Tem

valor e direito a existir só na medida em que serve a massa e se deixa submergir nela.

O individualismo atomiza a comunidade.  O colectivismo transforma a comunidade num

rebanho, converte o indivíduo numa peça de máquina, facilmente substituível.  Ambos, cada

um à sua maneira, dissolvem a comunidade (...).  O individualismo apenas conhece o

indivíduo e a sua propriedade; isto é a única coisa que conta para ele.  O credo que o

colectivismo proclama é este: tu não és nada, o que importa é o povo (...).

Em contrapartida, o ideal da comunidade perfeita inclui em si a personalidade perfeita.  A

união entre ambas é orgânica.  A personalidade penetra com as raízes mais profundas do

seu ser na comunidade.  E esta, a comunidade, é como outro ser, como um produto do

carácter social da natureza humana dado pela lei natural.  Não é um cemitério para o direito

e as exigências do indivíduo, mas uma mãe e uma ama que servem desinteressadamente

a pessoa humana (...).

ANÁLISE DO HOMEM DESINTEGRADO

O homem separado de Deus foi, durante algum tempo, uma concepção própria do

intelectualismo.  A partir do início do século XX, esta concepção transformou-se numa visão

economicista, vitalista e mecanicista do homem.

O homem economicista 

Que o homo oeconomicus - também chamado homo faber - não só domina o mundo europeu

mas também o mundo extra-europeu, é algo universalmente conhecido e reconhecido.  Em

toda a parte, o ponto de vista económico é o decisivo, o fundamental, e o dominante.

Homens de talento dedicam à economia a maior parte das suas energias.  A economia
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determina a política, enche as páginas da imprensa, decide sobre a paz e a guerra; é o tema

principal das deliberações internacionais; é o barómetro que marca o valor e a dignidade de

uma pessoa e de uma nação.

O homo oeconomicus não se contenta com satisfazer apenas as suas necessidades.

Dedica-se a despertar necessidades, com o fim de acumular riquezas o mais rapidamente

possível e procurar o prazer com maior facilidade.  Tudo se orienta pelo lema: “faz dinheiro,

meu filho!”.

Uma vez que o trabalho racionalizado se destina a obter capital e se mostra assim como o

meio mais seguro para esse fim; e já que, ao mesmo tempo, a técnica, com as suas

admiráveis  invenções e os seus fabulosos êxitos, é posta à sua disposição, os três conceitos

de homo oeconomicus, technicus e operarius, convertem-se praticamente em sinónimos. E

não tem importância que o homo operarius se chame empresário ou trabalhador, engenheiro

ou comerciante.

A consequência de tudo isto é um bem-estar como a Humanidade nunca antes experimentou.

E, no entanto, toda a gente fala hoje de uma crise económica sem precedentes, de um

desmoronamento do capitalismo.  A apostasia de Deus,  como em todos os âmbitos, também

neste conduz à desintegração. A economia, que quis tomar caminhos autónomos e

implacavelmente os tomou, que se separou da ordem natural e virou costas a Deus, acabou

destruindo-se a si própria.  Já se fala eloquentemente da sua “caminhada no vazio” e da

infecundidade da sua autonomia absoluta.

Isto confirma a verdade do antigo adágio: “A maldição da má acção consiste em que

continua gerando o mal”.  Os dogmas do homo oeconomicus, que durante tanto tempo foram

considerados intocáveis, mostram-se cada vez mais e mais como heresias.  “Maior produção

gera maior bem-estar”: assim reza o dogma fundamental.  O desenvolvimento actual mostra

que, eventualmente, também pode dar-se o contrário.  Hoje em dia, em inúmeros casos,

maior produção transformou-se em fonte de pauperismo, de empobrecimento e até de fome.

A opinião pública indigna-se porque o excedente de trigo é deixado apodrecer em depósitos

ou deitado ao mar para manter o seu preço alto, enquanto noutros continentes morrem de

fome milhares e milhares de pessoas.

Por agora nenhum poder pode mudar nada disto.  Todo o mundo sente que os

acontecimentos correm com força irresistível para uma catástrofe.  A semente, semeada há
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quatro séculos, germinou e cada vez se mostra mais como semente do dragão.  O

movimento que então se originou, e que de início foi lentamente traçando círculos, já há

muito tempo que ultrapassou o seu ponto culminante e reclama uma mudança urgente.

O economicismo e o trabalho

“Apostasia significa dissolução”. O  trabalho, despojado do seu sentido natural, desligou-se

da sua relação interior com a sua fonte, com a vida, com a obra, com o consumidor.  Deste

modo, despersonalizou-se e converteu-se em instrumento de despersonalização em todos

os âmbitos.

Segundo a vontade de Deus, o trabalho deve ser uma participação cordial na actividade

criadora e na vontade de doação de si mesmo, própria de Deus.  No entanto, foi rebaixado

a um mero “fazer” mecânico.

O trabalho deve servir a vida e as suas necessidades, mas não deve forçar nem sufocar a

vida.  Deve satisfazer necessidades sãs, mas não despertá-las desenfreadamente para

escravizar o homem e arrastá-lo num remoinho do qual só pode escapar mediante a máxima

aplicação de todas as suas forças.  A produção desperta necessidades e as necessidades

aumentam a produção.

Assim se continua até ao infinito, até que o homem - o senhor da criação - se converte

inteiramente em seu escravo.  Aquele que inventou a máquina, é agora dominado por ela.

Acontece-lhe o mesmo que ao hidrópico: quanto mais bebe prazeres terrenos mais sedento

se torna.  Quanto mais bens, coisas e dinheiro possui, tanto mais quer ter e tanto mais

vertiginoso se torna o ritmo do seu trabalho e da sua vida.  Novas sensações virão substituir

amanhã o que, ontem e anteontem, sensações anteriores prometeram, e não cumpriram.

Em lugar da ansiada plenitude da alma, manifesta-se e cresce  a consciência e o sentimento

de vazio interior.  Ambos conduzem, com força elementar, à fuga de si mesmo no remoinho

da vida, do trabalho e do prazer.

De acordo com a sua natureza, o trabalho deve estar unido à obra; despertar e satisfazer a

vontade de forjar e criar. A racionalização (mecanicista) do trabalho torna isto impossível.

Fala-se de vários sistemas, de Taylor, de Bedeaux e de muitos outros.  Todos coincidem na

medida em que racionalizam o processo de trabalho e aumentam a produção, mas
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despersonalizam o homem de forma crescente.  Quem trabalha na linha de montagem

executa, numa repetição infinita, sempre o mesmo movimento.  Por isso nunca chega a ter

uma relação pessoal com a obra das suas mãos.  As forças criativas que nele dormitam não

podem expressar-se; o trabalho, então, não produz alegria, não  consegue transformar-se

numa verdadeira e autêntica vocação.  A crescente riqueza e todas as oportunidades de

prazer não lhe oferecem uma compensação adequada.  A longo prazo, nada disto satisfaz

nem liberta.

Tal como se desligou o trabalho da sua raiz e da obra, separa-se totalmente o operário

moderno do consumidor.  Por isso assistimos à despersonalização universal.  É verdade que

o trabalhador recebe dinheiro pela sua fadiga e pelo seu suor, mas duma forma tão

impessoal que o despersonaliza.

Segundo um provérbio antigo, o homem é castigado por aquilo em que pecou.  O homem

actual pecou gravemente por tergiversação no sentido e pelo mau uso do trabalho e da

matéria.  Um trabalho sem alma e uma matéria sem alma, em vez de proporcionar plenitude

e alegria, produzem um vazio e uma falta de alegria inomináveis.  O endeusamento do

trabalho e da matéria desperta - e frequentemente atrai - o fantasma do desemprego, que já

de si implica uma grande dor e, frequentemente, é  causa de dores ainda maiores.  Procura-

se então conjurá-lo por meio da guerra e da produção bélica.

Conta-se de Pedro o Grande que incluiu nas suas últimas disposições a determinação

segundo a qual de dez em dez anos a Rússia deveria ter uma nova grande guerra; caso

contrário, não seria possível governá-la.  Se isto é certo, compreendemos a angústia da

Humanidade actual diante da possibilidade de uma nova catástrofe.  Por todo o lado se ouve

dizer que sem guerra não pode resolver-se a caótica situação mundial.  As duas grandes

potências do Leste e do Ocidente, armadas até aos dentes e equipadas com os mais

modernos instrumentos assassinos, rondam como dois monstros um em volta do outro.

Basta o mais leve incidente para que se produza um confronto (...).  Encontramo-nos assim

na expectativa duma terceira guerra mundial que em muito ultrapassará as outras em

crueldade.  Durante quanto tempo o desemprego crescente dos povos continuará a constituir

uma nova e secreta força que empurra para o confronto bélico?  Há que ocupar a

Humanidade.  Ela precisa de trabalho, ainda que - assim se diz - seja só o trabalho de

produção bélica: de contrário, já não pode ser governada.

Resumindo: o homem economicista faliu em toda a linha.  Por um lado, espera o coveiro; por
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outro lado, mais uma vez, reúne as suas forças para defender a sua posição.  Durante quanto

tempo conseguirá fazê-lo? (...).

O homem vitalista

Acontece algo semelhante com a concepção do homem vitalista.  Na sua realização mais

genuína, gira em torno da divisa:  “Vontade de poder”.  Luta pelo domínio da natureza;  pelo

desenvolvimento desenfreado das forças elementares do homem; por dar-lhes sentido ou por

dominá-las.  Isto imprime o seu selo característico à filosofia existencialista.

Depois da experiência de duas terríveis guerras mundiais, das ruínas sem limites, dos

horrores dos campos de concentração, da fome terrível, da miséria do corpo e da alma de

milhões de seres, a filosofia existencialista faz destas vivências de contingência a situação

básica, a experiência primordial do homem.  Heidegger chama a esta situação “ser para a

morte”; Jaspers, “o fracasso na tentativa de agarrar o ser”; e Sartre, “uma paixão inútil e vã”.

Desapareceu a fé no além, na vida depois da morte.  Essa perda da fé no além, era uma

consequência inevitável depois de se ter assassinado Deus, ou de se ter considerado que

a nossa grandeza consiste em “fugir constantemente d’Ele à semelhança de Caim”.  

Sem Deus e sem o além, o caos da vida actual é incompreensível: é absurdo, e não pode ser

dominado adequadamente.

A filosofia existencialista (ateia) procura a sua grandeza no esforço de detectar, de forma

sóbria e clara, esta situação caótica; de descrevê-la brilhantemente, e de lançar-se nela

prescindindo de Deus e desprezando a morte.  Manifesta, deste modo, a vontade de poder.

É a audácia do desespero, a ousadia do náufrago que vai ao encontro de uma morte certa

e que a aceita num gesto de obstinação.  Esta é a filosofia que está na moda em muitos

europeus, “super civilizados”, que não são capazes de abrir caminho à compreensão do ideal

do homem do “mais além”, e não conseguem conquistar o heroísmo da simples infância

espiritual, a única capaz de dar uma resposta libertadora ao caos espiritual, moral e material

que experimentamos (...).

O homem mecanicista
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A concepção mecanicista do homem vê e experimenta toda a criação como uma máquina e

considera o homem como uma pequena peça substituível dessa máquina: Dificilmente o

homem poderia cair mais baixo na avaliação de si mesmo.

Já aludimos a uma característica que mostra o rosto real da comunidade hoje em dia.  É a

do homem colectivista, ao qual fizemos referência.  A sua imagem e o seu crescimento, o seu

ser e o seu actuar, recordam-nos o velho adágio: “Tal o seu deus, tal é o homem”.  Pela

tremenda angústia que o trava perante a perspectiva de dar um passo rumo a uma fé audaz

no Deus pessoal da Revelação; pelo temor que o assalta ante a perspectiva de uma entrega

sem reservas a Ele, aos seus desejos e à sua vontade; pelo medo que o atormenta diante

da responsabilidade perante a lei e a sua sanção, o homem moderno fugiu de Deus.  E,

também por isso, simultaneamente, fugiu do seu “melhor eu”.  Na sua odisseia, depois de

muitas e vãs tentativas, acabou finalmente por transformar a máquina no seu deus; e pondo-

se à medida da máquina, desvalorizou-se a si mesmo.

A maior tragédia, que é também a chave para a compreensão da história actual, consiste em

que o homem se apegou à matéria com todo o ardor de uma força e intimidade religiosas.

Apegou-se a  essa matéria a que ele mesmo tinha retirado o espírito, que ele tinha desligado

de Deus e desdivinizado completamente.  A matéria deixa-se dirigir docilmente por ele e

deixa-se dominar para sua própria vantagem: então, finalmente, o homem tem diante de si

um mundo que ignora qualquer tipo de  responsabilidade diante de uma personalidade divina

superior, não conhece a fé sobrenatural e também não exige sensibilidade nem para a culpa

e o pecado, nem para a expiação e a penitência.

Assim se compreende que Sartre tenha podido definir o homem como representando o vão

e primordial desejo de apropriar-se conscientemente do nível de ser próprio da matéria, da

sua irresponsabilidade e caducidade: da matéria que desconhece a imortalidade.

Tal como a matéria não possui um centro “pessoal”, assim também o homem colectivista

carece do núcleo da sua própria personalidade.  Em tudo o que faz, transforma-se num

autómato que é usado, manipulado e dirigido a partir do exterior.

Por fazer sua a maneira de ser da matéria, é tratado como ela.  O ditador serve-se dele

enquanto puder usá-lo.  Caso contrário, é atirado fora, agredido e pisado de forma arbitrária

como se faz habitualmente com a matéria morta e inútil (...). 
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UMA CAMINHADA NO VAZIO

Esta total caminhada no vazio comprometeu o homem integral: o seu intelecto, a sua vontade

e o seu coração.  Uma vez essas faculdades espirituais já não encontram o seu objecto

correspondente, pode comparar-se a alma a uma máquina que trabalha no vazio.

Privou-se o intelecto da verdade; a vontade, do que é bom; privou-se o coração de pessoas

a quem amar.  Dir-se-ia podermos tocar um cancro até às suas mais finas ramificações.

A partir desta realidade, compreendemos porque razão a pessoa carece de consistência:

falta-lhe vida, plenitude, profundidade, interioridade e riqueza.   Está totalmente exposta às

influências que lhe chegam do exterior, quer se trate da opressão por parte de um ditador,

da sugestão da massa ou do impulso dos sentidos e instintos.

Desintegração do intelecto

Quando o intelecto (do homem mecanicista) é ainda capaz de pensar, então o seu raciocínio

caminha aos saltos, sem articulação interior, atomizado.  Não lhe interessa o que vem depois.

Por isso, o processo de pensamento já não se pode comparar com uma linha e menos ainda

com um círculo.  Nem para uma coisa nem para outra consegue capacidade de

concentração.  O filósofo suisso Picard chama “descontinuidade” a esta manifestação de

desintegração.

No homem actual, a valorização moral dos actos ultrapassa a sua capacidade de

compreensão.  Nem sequer há que pensar na moralidade de uma sequência de actos.  Deste

modo se explicam coisas que nós pudemos observar nos campos de concentração do mundo

actual e que, de outro modo, seriam absolutamente inexplicáveis (...).

O homem colectivista está de tal modo deformado que é incapaz de tomar interiormente

posição perante o que escuta, o que vê, ou o que lê.  Nada disto lhe interessa.  Por isso,

também não o toma a sério.  Só se agarra a uma coisa com todo o seu ser:  às vantagens

económicas que possa obter para si mesmo.  Para isso está desperto e possui um fino

ouvido.  Isto é o que enche a sua alma, se é que nela ainda há lugar para alguma coisa.

Para ele os princípios morais e os factos históricos perderam totalmente o seu valor.  Apenas

o momentâneo triunfa nele, aquilo que possa proporcionar-lhe sensações imediatas.

Realmente, trata-se duma caminhada no vácuo, no pior dos sentidos, para o intelecto.
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Desintegração da vontade

O mesmo se aplica à força de vontade.  Um homem colectivista não sabe o que fazer com

o presente régio da liberdade nas suas duas dimensões: capacidade de decidir e  capacidade

de realizar.  Fica satisfeito quando outros decidem por ele.  A frase: “homo agit, non agitur”

(o homem age, não é agido), pode aplicar-se a outros, mas não a ele nem aos seus

semelhantes. Estaríamos quase tentados a dizer: “Era uma vez...”.  Antes o homem

encontrava o seu valor e a sua dignidade em ser, ele próprio, o dono das suas decisões e em

responder pelas suas acções; em ser senhor das circunstâncias; em crescer através delas

e em não se deixar manipular por elas.  Hoje haveria que dizer o contrário: “homo agitur, non

agit” (o homem é agido, não age por si mesmo).

O homem colectivista sente-se bem neste estado de coisas.  Conta com a vantagem de que

o indivíduo desaparece na massa e é protegido por ela.  Deste modo pode ficar adormecida,

na contínua confusão da massa, a esmagadora angústia existencial.  Para compreender toda

a sua horrível tragédia, é preciso ter experimentado pessoalmente,  durante anos,  esse

ambiente.   Então, somos capazes de entender a massa como um rebanho que só reage

perante as ordens que se lhe vociferam; como um autómato que só pode ser posto em

movimento a partir de fora; uma máquina gigantesca que espera o ditador “como o

maquinista do caos que funciona impecavelmente”; uma massa que se dilui em átomos que

não têm nem ligação nem consistência interna; uma manada de animais selvagens que se

entrega voluntariamente ao chicote dos seus domadores, depois de se ter posto

indolentemente à sua disposição.  Ao fim e ao cabo, um estado de indignidade!

Interrogamo-nos: como se comporta o homem personalista perante este homem colectivista?

Como desenvolve a sua capacidade de decidir e de realizar o que decidiu? (...)

Atrofia do coração

O homem colectivista move-se sempre e constantemente na massa e é arrastado por ela.

O seu coração, no entanto, permanece completamente vazio e atrofiado.  Já não é capaz de

acolher um tu pessoal nem a ele encontra acesso.  Por isso, nenhum outro ser no mundo se

sente tão isolado e solitário como ele.

Com quem poderíamos comparar o homem colectivista?  Com um eremita?  Mas o eremita
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só está sozinho em relação ao mundo exterior; interiormente conhece o maravilhoso segredo

de uma estreita unidade de coração com Deus.  Poderemos compará-lo com um vendedor

ambulante?  Este, talvez seja rejeitado de porta em porta; no entanto, pelo menos aqui ou

ali, sempre vai encontrando pessoas que lhe demonstram interiormente uma certa

benevolência, que respondem amavelmente à sua saudação e se interessam por ele.

Poderemos compará-lo com um preso numa cela solitária?  Esse tem, pelo menos, em si

mesmo,  um mundo interior, e alegra-se com o mais pequeno ser vivo que encontra, mesmo

que seja apenas um insecto.  Em qualquer caso, o instinto da liberdade ainda vive nele.

O homem colectivista não conhece nada disto.  Vive constantemente a fugir de si mesmo,

a fugir de estar só; esconde-se no trabalho febril e na massa;  no cinema, no clube ou

nalguma associação.  Daí a rápida e crescente desintegração de toda a sua personalidade.

A massa aniquila o núcleo da personalidade.  Num amor verdadeiro o homem entrega-se,

mas ao mesmo tempo recebe como presente não só uma complementaridade e um

enriquecimento através do tu pessoal, mas também uma posse mais segura e mais profunda

da sua própria originalidade.  Isto só o compreende aquele que aprendeu a amar de verdade.

“Aquele que não ama permanece na morte” (1 Jo 3,4).  A relação íntima entre o dar-se,

próprio do amor, e o amadurecimento da própria originalidade, que se consegue através

deste processo, descreveu-o Jesus de modo clássico com as seguintes palavras: “Quem

quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por Minha causa, salvá-la-

á” (Lc 9,24).

O coração que se deixou massificar, que gira no vazio, que secou e se anquilosou, já não é

capaz de um afecto pessoal nem sequer do ódio, pois este obedece a uma ordem da vontade

e esta já só sabe agir subordinada à massa.  O único acto pessoal que a vontade doente

ainda é capaz de exercer é sentir angústia e ânsia de possuir.

O colectivo e o seu representante sabem manejar magistralmente a psicose de angústia para

manter constantemente em movimento, de acordo com  as ordens que lhe vão sendo dadas,

esta peça da máquina a que chamam homem.  Também sabem proporcionar-lhe um bom

estímulo: por isso lhe dão trabalho e pão.

Terei por acaso pintado com cores demasiado escuras a imagem do homem colectivista?

Ficaria contente se me pudessem mostrar um outro colorido, quanto à dignidade do pobre

homem.  Sei que não se encontram todos os aspectos descritos, sempre e na mesma
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O “organismo de vinculações” designa na linguagem do P. Kentenich, o ideal da nova
comunidade.  O homem - e a  fortiori o homem redimido - está chamado a desenvolver e
a desenvolver-se num rico organismo de vinculações ou do amor.  “Vínculos”, para o P.
Kentenich, são laços de amor que brotam do interior da pessoa, da sua liberdade; são
laços de amor pessoal, permanente e profundamente afectivo, que nos unem às pessoas,
às coisas e aos lugares.  Este tipo de homem, “vinculado” ou “orgânico”, opõe-se
radicalmente ao homem “desvinculado”, “desenraizado”, ou “mecanicista”, que não sabe
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medida, em todos os indivíduos.  Não pretendo afirmar isso.  Como em toda a tipificação,

trata-se aqui de detectar a meta final para a qual tendem todas as correntes colectivistas.

Mas há, certamente, nesta linha, um enorme número de caminhos e acessos diferentes e

diversas modalidades.

Necessidade de uma visão clara

O intelecto, a vontade e o coração estão em perigo de cair na caminhada para o vazio.  Por

isso, estas três faculdades devem ser objecto especial da nossa atenção.  No entanto, dado

que na nossa época vivemos o triunfo do irracionalismo, e que a vida quotidiana, com o seu

caos apocalíptico, faz muitas vezes ao coração e à vontade as exigências mais difíceis,

existe o grande perigo de que o intelecto seja deixado de lado.  Por isso, dirigimo-nos

particularmente a ele.  A isto acresce que a vida, hoje em dia, é tão intrincada e tão

problemática que a longo prazo, sem uma visão clara e sem um profundo amor à verdade,

não podemos prosseguir caminho. Sem elas, nem sequer a nossa consciência pode ser

formada correctamente.

Neste sentido, experiências e observações feitas no campo de concentração de Dachau são

ricas em ensinamentos.  Quanto mais incapaz se mostra o homem actual de formar um juízo

próprio, apesar do seu muito saber quantitativo, tanto mais queremos nós aprender a formar

juízos autónomos.  Quanto menos interesse ele mostra em fazer da verdade a mestra da

vida, tanto mais queremos nós tornar realidade as palavras do Senhor: “Quem pratica a

verdade chega à luz” (Jo 3,21).

Os opostos iluminam-se reciprocamente.  Daí que seja rico de ensinamentos e motivador

encarar com profundidade e tranquilidade este confronto: por um lado, o homem moderno,

desenraizado e sem vínculos; e, por outro lado, o homem rico em vínculos, que manifesta

a existência e a realização do nosso organismo universal de vinculações2.



amar, que vive espiritualmente como um vagabundo ou se considera a si mesmo como
uma peça substituível de uma máquina, como um número do colectivo ou da massa.
O homem “rico em vínculos” forma com os outros uma estreita comunidade de amor ou
um rico “organismo de vinculações”.  Este organismo de vínculos constituirá aquilo a que
chamamos “civilização do amor”.
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Assim como aceitamos o qualificativo de “personalistas” como um título de honra, entendido

como oposto ao impessoalismo, recusamos com a mesma força esse título quando por ele

se pretende rejeitar o “solidarismo” ou se lhe quer conceder apenas um direito limitado de

existência (...).  O nosso personalismo quer fazer frente a todo o tipo de impessoalismos e

inclui em si o solidarismo como um elemento essencial (...).

 

PROCURANDO AS CAUSAS

A principal raiz da desintegração

Onde está a raiz  desta situação singularmente desconsoladora?  Se a conhecermos, talvez

nos seja possível ajudar a mudá-la.

Citamos primeiro duas frases que dizem essencialmente a mesma coisa.  A primeira é de

Santo Agostinho.  Vamos utilizá-la apenas como trampolim para compreender a segunda.

Santo Agostinho diz: “Haec est voluntas Dei, ut omnis inordinatus animus sibi ipse sit poena”

(Esta é a vontade de Deus, que todo o espírito desordenado seja castigado por si próprio).

Desordenado é aquilo que se afastou da ordem de ser e da ordem de vida objectivas.  A

criatura que se afastou da ordem (querida por Deus), a comunidade humana que vive à

margem da ordem, vive já praticamente no inferno.  Essa é a realidade contemporânea (...).

Por que razão o mundo moderno sofre de desequilíbrios?  Porque o homem perdeu o seu

centro de gravidade.  Este centro de gravidade é o Deus vivo e a ordem de ser objectiva, a

lei eterna, que Ele colocou no universo, na história e na natureza humana. “Pax tranquilitas

ordinis” (A paz é a tranquilidade na ordem), diz Santo Agostinho.  O mundo contemporâneo

tem na fronte o sinal de Caim: a fuga de Deus.  A sua característica é a falta de paz.  É pelo

facto do homem ignorar que pertence a uma ordem objectiva de ser, pelo facto de se ter

separado do Deus vivo e da ordem moral objectiva, que por todo o lado se constatam a

confusão e a desordem. 

A segunda frase reza assim: “A apostasia conduz à dissolução” (...).  Deveríamos deter-nos
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longamente na consideração desta lei.  Referimo-nos à apostasia de Deus, da ordem do ser,

da ordem moral e da ordem de vida estabelecidas e instituídas por Deus.  Apostasia significa

dissolução, quer dizer, desintegração das forças humanas e atomização da sociedade

humana.  Por causa da apostasia de Deus, produz-se também a desintegração da relação

fundamental que liga um homem a outro (...).  (O homem actual, infelizmente), orienta-se

pouco pela ordem objectiva do ser.  Não se guia pela lei do “ordo essendi est ordo agendi”

(a ordem do ser determina a ordem do actuar).  O actuar deve estar fundamentado no ser.

Por exemplo, se quero saber como educar os meus filhos, devo estudar a  estrutura objectiva

do seu ser.  Deus colocou, na estrutura de cada criatura, pensamentos e desejos seus,

encarnados.  Em última análise, é a ordem do ser que há-de indicar-nos, de forma exacta,

o que devemos fazer (...). Se nos orientarmos pela ordem objectiva do ser, teremos a vitória

assegurada, porque Deus é sempre vitorioso.  Não é necessário que colhamos êxitos

imediatos:  Deus dará o êxito quando lhe aprouver (...).

A fim de caracterizar as tendências libertadoras do tempo actual, cito uma frase de Hettinger:

“Humanidade sem Deus converte-se em brutalidade”; e, acrescento, em última análise, chega

à bestialidade.  Compreendem o que significa essa luta puramente ética (que prescinde de

Cristo e da graça), para conquistar um humanismo que tenha valor?  Significa que se deixou

o centro de gravidade que é Deus:  Humanidade sem religiosidade converte-se em

brutalidade.  O homem que não vive na ordem de ser querida por Deus, acaba afundando-se

na brutalidade. E esta brutalidade chegará a converter-se em bestialidade.  Aí têm a situação

do homem contemporâneo, tal como a experimentámos nos campos de concentração e tal

como a viveremos, cada vez pior, no futuro próximo.

A apostasia produz uma desintegração.  Significa que se abandonou a fonte de água viva

para se construirem cisternas rotas.  “Porque o meu povo cometeu um duplo crime:

abandonou-me a Mim, fonte de águas vivas, para cavar cisternas, cisternas rotas, que não

podem reter as águas” (Jer 2,13).

Consideremos outra forma de expressar o mesmo conteúdo: O homo sapiens converte-se

em homo faber, e o homo faber converte-se em homo lupus; o homo lupus converte-se em

homo diabolicus. A Idade Média chamava ao homem homo sapiens.  Via nele o homem cheio

de sabedoria, aberto a Deus e que se deixava orientar por Ele.  Hoje em dia, o homo sapiens

converteu-se no homo faber.  É o eterno trabalhador que já não tem tempo para Deus.  Já

não quer nada com Deus.  Gira constantemente em torno do mesmo: trabalho, trabalho e
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mais trabalho.  É o trabalhador, o operário, que quer criar um mundo novo, sem Deus.  Este

homo faber converteu-se num homo lupus, num lobo.  Desenvolveu-se no homem uma

natureza de fera.  Daí, a cobiça de lobo, as garras de lobo, a crueldade de lobo.

É evidente que estou a tipificar.  O que quero dizer é que o desenrolar dos acontecimentos

aponta nesta direcção.  Sem querer fazem-se ouvir na nossa alma os ecos daquela frase de

Nietzsche: “Deus morreu.   Vós e eu assassinámo-lo...”.  Apostasia de Deus!  E, mais tarde,

acrescenta: “Pela meia-noite, o homem contemporâneo arrasta-se em redor do túmulo do

Deus que assassinou”.  Num instante de lucidez, Nietzsche faz a pergunta: “Que fizemos

quando soltámos as correntes que atam a Terra ao Sol?”  Para onde se precipita agora a

Terra?  Não se encontra constantemente à beira do precipício?  Acaso não devemos temer

que, de um momento para o outro, nos precipitemos no abismo do niilismo?

Esta é a grande linha, a grande tese: “A apostasia conduz à desintegração”.  Uma apostasia

total acarreta uma desintegração total (...).

RUMO ÀS NOVAS PRAIAS

Foi um quadro francamente deprimente, desconsolador; sim, esmagador e desalentador,

aquele que traçámos.  A partir daqui, não nos tornaremos presa de um certo pessimismo que

pode diminuir a nossa capacidade de acção?  Não teremos que responder, meneando

tristemente a cabeça, que isto significa o fim dessa Humanidade tão ricamente dotada por

Deus, que Ele criou segundo a imagem natural e sobrenatural de si mesmo?  Não significa,

tudo o que dissemos, o fim da Humanidade, dessa humanidade pela qual o Filho Unigénito

de Deus deu até à última gota do seu sangue?

O pessimismo pode ensombrar a nossa alma e abalá-la profundamente.  Talvez

devêssemos, de preferência,  interrogar-nos deste modo: não estaremos ante um

aniquilamento, ante um ocaso da Humanidade, semelhante ao do tempo de Noé?  Não

surgirá deste desmoronamento um novo tempo, uma nova geração, uma nova família

humana da qual vai brotar e crescer uma árvore nova, uma nova primavera?  Quem pode

dar-nos uma resposta precisa?  Qual de nós foi o conselheiro da sabedoria eterna? (cfr Rom

11,34).  Quem pôde alguma vez penetrar os seus planos?  Uma coisa, no entanto, posso

afirmar com segurança: Neste panorama escuro brilha para nós um novo e inigualável

optimismo. É a simples e vigorosa fé de que está a surgir um mundo novo, um mundo cheio
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da luz e do brilho do sol, um mundo no qual Cristo, o Rei do universo, e Maria, a grande

Rainha, vão obter uma vitória particularmente singular. Nós, que caminhamos nas trevas,

devemos ver-nos como os precursores desta gloriosa época nova, embora o nosso caminho

deva também passar por escuridão e trevas ou nos espere uma morte cruenta (...).

Qual é o sentido profundo destes sinais esmagadores de desintegração?  Que quer Deus,

o Senhor?  Aqui  trata-se de algo mais do que um cabelo que cai da nossa cabeça.  O Pai

do céu sabe alimentar as aves e cuida dos lírios do campo. Não irá Ele proteger e preservar,

de forma muitíssimo superior, a sua imagem natural e sobrenatural? (...).

Quais são as “novas praias”, a luz, o mundo novo, a nova meta para a qual o Senhor quer

conduzir o mundo e a humanidade? (...).  Não quererá Deus destruir tudo o que é obscuro

e medíocre para fazer surgir em seu lugar - certamente numa lenta maturação - algo

imponentemente novo?  Encontramo-nos no termo de uma mudança de tempo, que começou

há quatro ou cinco séculos, cerca de 1500 (...).  Um novo mundo surge diante de nós, um

mundo novo que também o Senhor projectou para séculos. Como se mostram essas “novas

praias” que se aproximam? (...)  Quais devem ser as características do mundo novo, da nova

sociedade humana?  Que rosto vai ter?  (...).  Qual é o sentido dessa importante orientação

e disposição de Deus e dos golpes do destino do tempo actual?  Quem se atreve a dar uma

resposta absolutamente válida?  Por agora, só  pode esperar-se uma resposta que tente

trazer clareza, numa perspectiva metafísica e profética (...).

Um mundo novo segundo a ordem de ser querida por Deus

(Uma orientação metafísica)

Hoje em dia necessitamos dum tipo de chefes, tanto na ordem eclesial como na ordem laical,

que possua uma orientação metafísica. Não basta possuir um mero instinto religioso para

avançar (...). O homem contemporâneo está a levar a cabo, actualmente, uma tentativa

sacrílega de encenar uma revolução na ordem do ser. A nossa meta não é a revolução da

ordem do ser, mas a fidelidade à ordem do ser.

O homem moderno típico gostaria duma resposta que dê soluções imediatas para sair do

caos.  Falta-lhe capacidade para  ir  ao mais profundo.  Em contrapartida, aquele que está

orientado metafisicamente, consciente de que todas as coisas são um pensamento e um
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Este “rastrear” na vida alude a uma atitude básica do cristão que o P. Kentenich chama “fé prática na Divina Providência”.  A fé prática leva
a pessoa a estar atenta e a ser sensível ao Deus da vida, que nos fala através dos sinais dos tempos e dos acontecimentos em geral.
Descobre e “cheira”, na fé, o passo, o chamamento e o desejo de Deus através das circunstâncias.  Mas não só isso.  Mostra-se,  ao mesmo
tempo,  pronto a seguir dócil e heroicamente esse chamamento.
A fé prática na Divina Providência é ao mesmo tempo visão e praxis: um modo de fazer história com Deus.  O P. Kentenich considera
essencial o cultivo da fé prática na Divina Providência para o leigo que vive no meio do mundo e que está ameaçado pelo forte secularismo
reinante.  Esta atitude constitui para ele um dos pilares básicos de uma autêntica santidade da vida diária, que é o fundamento para um
novo e autêntico humanismo.
No texto, o P. Kentenich assinala que Schoenstatt não foi “planeado” por ele, mas que “foi nascendo” à medida que ele ia descobrindo, pelas
circunstâncias, a vontade e o desígnio de Deus e os interpretava, pondo-os em prática.  Para isso, animado e impulsionado pela fé prática,
estava atento às “vozes do ser”, às “vozes do tempo” e às “vozes da alma” que lhe mostravam as “portas abertas” - ou “fechadas” - através
das quais Deus o guiava.
Sobre a fé prática na Divina Providência segundo o P. Kentenich, pode consultar-se o livro de Hans Werner Unkel, Theologische Horizonte
des praktischen Vorsehungsglaubens nach Pater Joseph Kentenich, Patris-Verlag, Schönstatt 1980.
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desejo encarnado de Deus, pergunta a si mesmo: qual é a imagem de Deus que se encontra

na essência da sociedade humana?  Estamos conscientes de que, nas “novas praias”, se vão

formar comunidades diferentes das que tínhamos ontem.  O educador metafísico, interroga-

se: qual é a essência da comunidade? Respondo: a essência da comunidade consiste em

estar espiritualmente um no outro, com o outro e para o outro.  É preciso, então, que a

comunidade cultive cuidadosamente esse triplo elemento, e deixe que, com o tempo, surjam

dele novas formas concretas (...).

Assim surgiu Schoenstatt em todas as suas comunidades.  Não se procurou, à partida, uma

forma concreta definitiva: tudo resultou de se ir rastreando, buscando (na vida) a ordem de

ser objectiva (...)3.

Ler a vontade de Deus nos sinais dos tempos

(Uma orientação profética)

Em segundo lugar, referimos um tipo de educador que seja profeta.  Não pensem que com

isto estou a aludir a um homem que viva a ter visões.  Antes penso num agente de pastoral

e num educador que esteja inteira e totalmente convencido da sua missão, que esteja

possuído por Deus, que leve em si mesmo o divino e o encarne até à ponta dos dedos; e que

viva no tempo e do tempo.

Não basta uma simples vinculação a Deus.  O lema é estar possuído por Deus. O mesmo se

aplica à nossa consciência de missão: devemos estar possuídos pela missão;  porque

vivemos num tempo em que se lançam os dados para séculos; e devemos, ao mesmo tempo,

estar intimamente compenetrados da importância de que se reveste o tempo actual.
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 O homem “ingénuo” é o oposto do homem “sábio”, isto no sentido paulino: “Porque o que é tido como loucura de Deus é mais sábio que
os homens” (1 Cor 1,25); “porque o que é fraco, segundo o mundo, é que Deus escolheu para confundir os sábios” (1 Cor 1,27).
É ao homem “néscio”, “ingénuo”, “cândido”, “simples”, é aos que se parecem com “os pequeninos” que o Senhor revela os “segredos do
Reino” (ver Mt 11,25).  Só a eles e aos pobres de espírito pertence o Reino dos céus (ver Mt 5,3; 18,1 ss).
Quem é “genialmente ingénuo” sabe-se e sente-se em todas as circunstâncias nas mãos de Deus Pai, seguro e vitorioso em Jesus Cristo.
 Por isso pode deixar de “preocupar-se angustiosamente” (ver Mt. 6,25 ss) e viver “tranquilo”, sabendo-se sempre acolhido em Deus no
meio de todas as tormentas e dificuldades.  Possui a verdadeira sabedoria de Deus; essa sabedoria que o faz ver todas as coisas e os
acontecimentos à luz da fé e que o leva a aventurar-se confiado em Deus, na realização do seu plano de amor, mesmo que este implique
“saltos mortais para a inteligência, para a vontade e o coração”.
Esta é a “genialidade da ingenuidade”, destinada a destruir a “genialidade”, a “sabedoria”, a “ciência” e a “esperteza” do homem mundano,
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É Deus quem deve realizar a mudança na configuração histórica do tempo.  A nossa fonte

de conhecimento é o tempo: Vox temporis, vox Dei (a voz do tempo é a voz de Deus).  Os

próximos séculos alimentar-se-ão do cunho que nós soubermos imprimir a esta época.

O que nos dizem essas personalidades de chefes profeticamente orientadas?  Que sinais nos

anunciam do futuro? (...).  Deus quer imprimir os traços de Cristo (no sudário ensanguentado

que lhe apresentam as figuras de Verónica na sua versão contemporânea) a partir de um

triplo ponto de vista.  Primeiro, do ponto de vista da infância espiritual heróica; segundo, da

comunidade ideal e perfeita; e, terceiro, de uma vigorosa tendência de desenvolvimento e de

vontade criadora (...).  Que significam estas afirmações?

O homem filial diante de Deus

Em primeiro lugar, uma infância espiritual heróica.   De onde tiro esta conclusão?

Novamente, do palpitar do tempo.  Deus fala através das vozes do tempo.  E para onde se

orienta o espírito do tempo?  Por favor, olhem à vossa volta.  Por todo o lado se cultiva o

homem colectivista.  Quer-se fabricar um homem primitivo, que responda apenas às

necessidades físicas mais primitivas.  As circunstâncias da vida conformam o homem.

Condições de vida primitiva conformam um homem primitivo que não é capaz de conduzir-se

a si mesmo e que, por isso, depende do que digam e façam os outros.

O homem primitivo contenta-se com que sejam satisfeitas as suas necessidades primitivas.

Por um prato de lentilhas abdica do seu direito à liberdade e do seu direito à vida divina que

nele existe.  Sentimos, por outro lado, o violento impacto do abalo do mundo novo e das

transformações que opera em nós.  Quem poderá resistir?  A isto se acrescenta a

insegurança: o que acontecerá amanhã e depois de amanhã?  Quem poderá responder de

forma inequívoca?  Quem é capaz de resistir a esta múltipla insegurança e incerteza da

situação actual?  Somente o homem genialmente ingénuo, a criança singela e simples4.



materialista e diabólico.

26

Ao homem primitivo opomos o homem “ingénuo”.  A infância espiritual é a solução prática de

todos os problemas para aqueles que possuem uma atitude religiosa profunda.  Nisto

consiste a missão de Teresa de Lisieux.  Ela não se limita a enviar uma “chuva de rosas” ao

mundo: tem uma missão peculiar para os tempos actuais, com a sua ascese da infância

espiritual.

Esta infância espiritual, de que todos necessitamos, compreende três elementos: humildade,

confiança e entrega.

Humildade heróica: quão necessária é neste tempo!  Ser humilde quer dizer saber

reconhecer a nossa debilidade.  Sejamos honestos!  A humanidade actual está doente...

Doente na sua substância e nas suas faculdades.  Portanto, devemos educar o homem no

reconhecimento da sua própria debilidade e da sua própria pequenez (...).

O heroísmo da humildade deve ser complementado pelo heroísmo da entrega.  O homem

tem que pertencer a alguém.  Uma vez que não pode nem quer pertencer a si mesmo, deve

pertencer ao amor eterno e infinito.

Humildade e entrega são complementados pelo heroísmo da confiança.  Uma humildade,

uma confiança e uma entrega filial heróicas ...

A infância, considerada do ponto de vista religioso, não deve ser confundida com o

infantilismo.  A infância espiritual não põe em primeiro plano a necessidade de acolhimento,

mas a perfeita entrega ao Deus eterno (...).

(...) Se não cultivarmos a autêntica infância espiritual não teremos eficácia nem força para

enfrentar virilmente a vida (...).  Se as dificuldades da vida me levarem a ligar-me ao Deus

eterno com uma atitude filial, então serei capaz de resistir e de manter-me de pé (...).

Se queremos renovar o mundo, não bastam os meios naturais. Devemos ousar dar o salto

mortal para os braços de Deus.  É Deus quem quer utilizar-nos como seus pequenos

instrumentos para criar connosco um mundo novo, e nós devemos oferecer-nos e abandonar-

nos a Ele como seus instrumentos pequenos e simples (...).  Só chegará a ser um homem

íntegro, e poderá resistir como uma rocha no meio do mar, quem submergir as raízes do seu

ser cada vez mais profundamente no coração paternal de Deus.
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Por isso, se desejamos conhecer os traços do rosto de Cristo, que  querem imprimir-se no

tempo actual, já temos uma resposta: o traço da infância espiritual heróica.

O homem comunitário

Uma segunda resposta diz-nos que Deus nos pede que cultivemos uma comunidade perfeita.

De onde deduzimos isto?

O educador (profético) possuído pela sua missão, olha sempre para Deus e procura ler os

seus desejos no tempo; orienta-se pela situação do tempo actual (...).  O colectivismo

exprime uma problemática contemporânea essencial.  Que imensa desintegração da

comunidade humana  pode observar-se hoje em dia!  A partir da prisão do individualismo, a

humanidade chegou à prisão do colectivismo.  Ambas as correntes se condicionam

mutuamente: um extremo faz com que surja o extremo oposto.  Qual é a intenção de Deus?

Que quer Ele imprimir na face do tempo actual?  Um espírito comunitário o mais perfeito

possível.  Se queremos preparar a nossa juventude para os tempos futuros; se queremos

preparar a família natural, devemos vigiar para que surja esse profundo estar um no outro,

com o outro e para o outro.  Devemos sentir-nos reciprocamente responsáveis uns pelos

outros (...). A mesa familiar - diziam-nos  os antigos - não é uma mesa de prazer mas um

altar de sacrifício.  Kolping expressava-o assim: “A família é o fogo do lar e de um amor que

apoia e sabe suportar o tu”.  A comunidade perfeita é aquela em que é válida a afirmação:

“Ajudai-vos mutuamente a levar os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo”

(Gal 6,2) (...).

O homem, forjador de história 

O terceiro traço que deve caracterizar a sociedade do futuro é uma vigorosa vontade de

modelar e de desenvolver.

A fonte da qual deduzimos a intenção de Deus é, novamente, a situação contemporânea.

Naquele tempo, o próprio Senhor nos explicou este método com as palavras: “Sabeis

interpretar os sinais da terra e do céu; como é, então, que não sabeis interpretar o tempo

presente?” (Lc 12,56).  As vozes do tempo são vozes de Deus.
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Como antes afirmei, a tragédia não consiste tanto em que os maus sejam maus, mas em que

os bons não tenham a coragem de ser integralmente bons.  Quer dizer: que não tenhamos

a valentia de nos atirarmos com audácia para o meio das ondas e entregar a

responsabilidade a Deus.  Falta-nos consciência de missão e espírito de conquista.  Falta-nos

a força elementar própria de uma vontade criadora e forjadora.  O catolicismo autêntico

caracteriza-se pela eterna juventude.

Deixámo-nos relegar para a sacristia.  Devemos, agora,  atirar-nos ao rio da vida e trabalhar

e trabalhar, fazendo tudo o que está ao nosso alcance.  Será que isto não contradiz o que

dissemos anteriormente?  Acaso não pedimos oração e sacrifício?  A vida cristã está em

constante movimento.  Que nos dizia Dom Bosco?: “O demónio trabalha por dez; nós, por

isso, devemos trabalhar por cem”.  “Nada sem ti, nada sem nós”, é o nosso lema.  As coisas

não acontecem sem nós; tem que aparecer na nossa vida uma vontade plasmadora.  Temos

de ter a coragem de decidir-nos a actuar.  Quem mudará o rumo do tempo actual? Cada um

deve responder por si mesmo e pelos seus actos, na medida em que recebeu do Senhor uma

tarefa.
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O Santo Ofício - actualmente chamado de Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé - é o organismo da igreja Católica encarregue de
acompanhar o desenvolvimento da compreensão da fé cristã, velando pela sua fidelidade à Sagrada Escritura e à tradição da própria Igreja
(NT)
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2    Dinamismo Eclesial

No meio das dificuldades e provas a que o Santo Ofício5 submeteu a Obra de

Schoenstatt, durante catorze anos, o Fundador expressou o desejo de que se gravasse

no seu túmulo a inscrição: “Dilexit Ecclesiam”, “Amou a Igreja”.  O amor a Maria e o

amor à Igreja estavam para ele indissoluvelmente unidos.  Inspirado por esse amor,

orientou desde o princípio a sua fundação para o ideal de uma Igreja renovada pela

força do Espírito Santo.  O Concílio Vaticano II veio confirmar o que tinha procurado

durante toda a sua vida.

“A Igreja”, afirmava o P. Kentenich, “precisa de dirigentes proféticos que, sem

concessões fáceis, mantenham na doutrina e na vida aquilo que possui valor essencial

para além do tempo, e que, por sua vez, sejam flexíveis e receptivos de modo a revestir

criativamente de novas formas o espírito originário do catolicismo;  formas que

antecipem a Igreja do futuro e lhe dêem solidez”.

Em diversas ocasiões refere-se à imagem renovada da Igreja que foi apresentada pelo

Concílio Vaticano II.  Numa prática dada em 8 de Dezembro de 1965, considera que

a Igreja se caracteriza, em primeiro lugar, por estar profundamente enraizada na

tradição e, ao mesmo tempo, por ser extraordinariamente livre, pois soube desfazer-se

de um rígido formalismo tradicionalista.  Em segundo lugar, diz, é uma Igreja

extraordinariamente unida por um profundo espírito fraterno; mas ao mesmo tempo é

guiada hierarquicamente por uma autoridade paternal.  Em terceiro lugar, é uma Igreja

que tem a missão de ser alma do tempo actual e da cultura do mundo futuro.

Num retiro de Novembro de 1966, refere-se à Igreja como povo de Deus, peregrina,

que possui uma estreita relação com o mundo, está orientada escatologicamente e

exige do cristão uma extraordinária capacidade de decisão pessoal e de realização.

Mais tarde, a 10 de Fevereiro de 1968, volta a descrever as características da Igreja de

forma semelhante: a Igreja que o Concílio nos ofereceu é uma Igreja inteiramente
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O P. Kentenich faz aqui alusão à prova a que Schoenstatt foi submetido pela Igreja, através do Santo Ofício, durante os 14 anos do seu
exílio em Milwaukee, E.U.A.

7

 Refere-se à audiência com o Papa Paulo VI, que teve lugar a 22 de Dezembro de 1965.
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renovada, fraterna, pobre e humilde; totalmente compenetrada e regida pelo Espírito

Santo; dinâmica; não se rege pelo critério da fuga do mundo, mas procura vencê-lo:

mais ainda, quer penetrá-lo e animá-lo.

As palavras do P. Kentenich, que transcrevemos, são palavras de um educador que

procura desvendar a vontade de Deus a partir dos sinais dos tempos e do magistério

da Igreja.  Sem ser um estudo sistemático, os seus conceitos são extraordinariamente

actuais.  E ainda que só possamos oferecer fragmentos das práticas referidas,

acreditamos que elas contêm contribuições e sugestões valiosas para aqueles que

estão empenhados em realizar a missão post-conciliar da Igreja. 

AMAR A IGREJA

O facto de nos encontrarmos perante uma nova etapa da história da nossa família,  está fora

de questão6. O que queremos privilegiar no início desta nova etapa?  Ou, dizendo melhor:

o que pretendemos realizar nesta próxima etapa?  O meu mais profundo desejo seria colocar

no portal dos próximos anos e séculos aquela frase que oportunamente escrevi ao Santo

Ofício: “Dilexit Ecclesiam!”.  Desejaria que essa expressão se inscrevesse, algum dia, no meu

túmulo; gostaria de vê-la ali gravada para todos os tempos: “Dilexit Ecclesiam”: “Amou a

Igreja”, essa Igreja que cravou a Família de Schoenstatt na cruz - Dilexit Ecclesiam.

Como é esse amor à Igreja?

Transmiti-lhes de diferentes maneiras, durante estes dias, aquilo que disse e prometi ao

Santo Padre por ocasião da inesperada audiência que me concedeu7.  Como Família que foi

despregada da cruz,  gostaríamos no futuro, de esforçar-nos, por todos os meios ao nosso

alcance, por colaborar com o Santo Padre na realização da missão post-conciliar da Igreja.

Deste modo, a expressão “Dilexit Ecclesiam” toma um significado vincado: Schoenstatt dilexit

Ecclesiam.  O amor à Igreja leva-nos a apoiá-la na sua missão post-conciliar em todos os

âmbitos e da forma mais perfeita possível.
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Para designar a meta da Igreja renovada, o P. Kentenich usava frequentemente a expressão: Igreja nas “novas margens”, nas “novas
praias”, ou nos “novíssimos tempos”, lembrando através destas imagens a epopeia dos descobrimentos nos sécs. XV e XVI, que
implicaram deixar o “velho mundo”, atravessar os oceanos (o desconhecido), para assim encontrar novos mundos.
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MUDANÇAS DE ACENTUAÇÃO

Em que consiste esta missão? (...) Como se caracteriza a si mesma a Igreja no Concílio?

Em primeiro lugar, talvez fosse conveniente perguntar: pode existir uma mudança na

compreensão que a Igreja tem de si mesma?  Se respondemos que efectivamente essa

mudança ocorre, pode suscitar-se logo uma segunda pergunta: a Igreja não terá sido vítima

das modernas teorias evolucionistas?  Porque não mantém com firmeza o que afirmou no

passado?  Pode realmente dar-se uma mudança?  Seria melhor dizer que é possível uma

mudança de “acentuações”.

Como se vê a Igreja a si mesma nestes últimos tempos?

É extraordinariamente positivo que se tenham reunido em Concílio os representantes da

Igreja, os cardeais e os bispos de todo o mundo.  Tiveram assim a oportunidade de colaborar

nesta auto-definição da nova imagem da Igreja e de dar contribuições essenciais à sua

configuração. Para lá de todas as reflexões, em última análise, reinou a convicção de que a

Igreja é regida pelo Espírito Santo, particularmente desde que João XXIII destacou

amplamente esse facto, pondo-o em primeiro plano.  E como se fez notar o efeito da

presença do Espírito Santo no âmbito eclesial!  Se houve uma transformação na auto-

compreensão e na consciência da Igreja, ela não é um facto fortuito: é obra do Espírito Santo.

UMA IGREJA DINÂMICA  

Novamente (se coloca) a pergunta: como se descreve a Igreja a si mesma na constituição

Lumen Gentium? A Igreja quer ser vista no futuro em toda a amplitude do seu poderoso

dinamismo.  No futuro, a Igreja quer orientar-se, mais decididamente do que até agora, rumo

às “novas margens”, usando uma expressão que é comum entre nós8.  Não quer estar

constantemente a olhar só para a margem antiga.  Não! Quer ambas as coisas: guardando

o passado, olhar para o futuro.

Olhando o passado reafirmam-se os fundamentos profundos da Igreja e a sua missão

essencial para todos os tempos, tal como foram vistos desde o princípio, tal como lhe foram
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dados pelo Espírito Santo.  Estes fundamentos mantêm-se inabaláveis.  Mas, ao mesmo

tempo, dá-se-lhe um impulso que, conscientemente, a leva a considerar os grandes

acontecimentos e transformações do tempo; e, deste modo, orienta-se a Igreja rumo às mais

novas praias.  A consequência de tudo isto é - poderíamos talvez dizê-lo assim - uma espécie

de revolução, um violento abalo.  Para trás fica uma concepção exageradamente

tradicionalista e caminha-se rumo a uma concepção renovadora.

A Igreja sempre se inspirara no pensamento: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo

Ecclesiam meam (Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja).  Via-se então

a Igreja como uma rocha no meio da turbulência do tempo; e aquele que quisesse receber

a salvação de Deus, devia encontrar o seu caminho até essa rocha.  Daí que existisse um

certo isolamento da Igreja no meio das perturbações do tempo moderno.  A Igreja esteve e

ainda hoje continua a estar - assim se afirma frequentemente - quase como um bloco que se

move  isolado no meio do mundo.  E este mundo, em vez de se esforçar por alcançar essa

rocha na sua peregrinação, cada vez dela se distancia mais e mais.  Por isso procuramos um

maior dinamismo.  Por isso nos desligamos de um conservadorismo rígido.

Se nos fixamos na imagem da rocha, então temos de dizer que a Igreja deve esforçar-se por

movimentar essa rocha em direcção ao mundo moderno.  Suspeitamos o que isto significa:

uma forte transformação do pensamento eclesial.  E se a concepção da Igreja sofre

transformação, então também deve sofrer uma transformação o “sentire cum Ecclesia” (sentir

com a Igreja).  Se no meio das ondas e das tormentas, a Igreja, agora mais do que antes, se

sabe orientada para a mais nova margem, quer dizer que o “sentire cum Ecclesia” deve

impelir-nos a fazer nossa essa concepção.  Portanto, é preciso despojarmo-nos de um

exagerado apêgo ao que é antigo, para nos lançarmos bem no meio das ondas do tempo.

A fim de explicar um pouco melhor os pensamentos que formulámos de forma esquemática,

recordemos que actualmente a Igreja prefere outras imagens para se descrever a si mesma.

Prefere ver-se reflectida na imagem de um barco; aquele barco que era sacudido de um lado

para o outro no mar da Galileia.  Um barco onde se encontra o Senhor, ainda que Ele pareça

estar novamente adormecido.   Um barco que não teme o ímpeto das ondas e que navega

corajosamente no mar da conturbada vida actual.  Uma vez mais: uma concepção dinâmica

da Igreja que expressa o forte anseio de que todo o mundo seja tocado por ela.  Tal como

Pio XII o expressou no seu tempo, na sua formulação clássica: a Igreja primitiva estava

compenetrada da consciência de missão: ela era chamada a ser alma de todo o mundo.



33

Durante séculos, a Igreja esforçou-se por ser alma de um mundo limitado.  A Igreja actual

quer ser realmente alma de todo o mundo; desse mundo que foge constantemente de Deus.

Assim surge em primeiro plano uma pastoral “de procura”: lançamo-nos no mar do tempo!

Claro que nos apercebemos dos perigos que esta concepção envolve. Devemos esperar que

muitas circunstâncias e muitas coisas nos causarão problemas.  Se a Igreja tem a coragem

de se lançar no oceano, no barco no qual se encontra o Senhor, mas onde tantas vezes

parece adormecido, que grande é o risco que implica hoje ser membro dessa Igreja!  Que

grande audácia é preciso ter hoje!  Que imensas exigências se nos colocam!  Uma confiança

magnânime em que o barco não será vítima da tormenta; uma gigantesca confiança em que

este barco será capaz de cumprir a sua tarefa.  Evidentemente, ele terá a incumbência de

recolher, à direita e à esquerda, os náufragos que seja possível salvar.  Não serão eles a

procurar e alcançar, com grande esforço, o caminho para a rocha.  Não; agora será a própria

Igreja quem deve procurar os que cambaleiam e vacilam.  No meio da tempestade, ela

mesma quer atracar a todos os continentes e a  todos os lugares para procurar todos os que

são chamados por Deus e querem ter uma morada permanente neste barco.

Captámos a mudança de perspectiva?  Compreendemos esta transformação do modo de

sentir que se evidencia numa tal concepção? (...).

Cabe perguntar, como se compreende a si mesma a Igreja a partir do Concílio? À partida

sabemos que não de forma oposta à de antigamente.  A sua auto-compreensão essencial

permanece.  Podemos falar, isso sim, de diferentes acentuações (...).  Acentuações que Deus

espera e exige através da situação actual.

INFLUÊNCIA CONSTANTINA

Neste contexto, gostaria de recordar que a Igreja, nos séculos passados, sofreu

extraordinariamente em consequência da declaração “constantina”.  Constantino não só

instituiu a igreja de direito público como a uniu estreitamente ao Estado.  Com isso vinculou-a

a uma determinada concepção estatal.  O direito estatal foi aplicado e orientado para a Igreja.

Melhor dito, a Igreja orientou-se por ele.  Por isso, durante séculos, o conceito de obediência

e de autoridade esteve marcado por essa realidade.  Podemos mesmo dizer, sem ser injustos

e sem distorcer a verdade, que desde então se praticou basicamente na Igreja um estilo de

obediência militar.  Mesmo os bispos, ao abrigo do direito constantino e influenciados pela
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concepção constantina da Igreja, concebiam-se não só como príncipes da Igreja mas

também como príncipes no Estado.

Quanto poder se encontrava, naquela época nas mãos do bispo! Poder político, poder

religioso; sim, quase podia falar-se de uma certa “omnipotência” do bispo.  Hoje, pelo menos

interrogamo-nos   se o problema do poder não é um perigo maior para a sociedade do que

os problemas em relação ao sexo.  Chama-nos a atenção quão rapidamente se converte a

posse do poder em avidez de poder (...).  Daí que depois da democratização do mundo, esta

ideia tenha feito sentir a sua influência no seio da Igreja e a tenha impulsionado a realizar

uma mudança certamente querida por Deus.

Hoje, tudo tende a favorecer a democracia.  Naturalmente aqui  apresenta-se novamente o

perigo - e o demónio abusou bastante dele - de que os rasgos democráticos no governo da

Igreja degenerem em democratismo.  Constatamos sempre a mesma coisa: pontos fracos

ou perspectivas em si mesmas correctas, são amplamente desencaminhadas ou distorcidas

pelo demónio.

Como vêem, o meu interesse é novamente acentuar o “et-et”, e não o “aut-aut”9 (...) Gostaria

de chamar a atenção para a tragédia - talvez pudéssemos expressá-lo assim - que

Constantino significou para a Igreja.  Digo “tragédia”, pelo menos a partir de um determinado

ponto de vista.

Como era a situação ao princípio?  A Igreja não teria antes uma orientação mais

acentuadamente democrática?  Não porque não existisse uma chefia; mas sim porque existia

um sentido de mútua pertença interior entre a autoridade e a comunidade: havia

solidariedade.  O chefe, a chefia, o sacerdócio, os bispos, mantinham um estreito contacto

com o povo.  Pois bem, através de Constantino, o sacerdócio, e especialmente o episcopado,

constituiu-se num estado próprio.  Certamente isto teria sucedido de qualquer maneira

porque onde existe uma comunidade deve haver também uma cabeça -.  Que depois se

tenha constituído uma outra comunidade representando a autoridade é natural (...); mas esta

comunidade não devia constituir uma casta.
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Quão profundamente tudo isto prejudicou a Igreja ao longo dos séculos e dos milénios!

Como se sente ainda hoje, mesmo em círculos católicos, o facto de a Igreja se identificar com

uma casta superior!  Na Baviera, até há pouco tempo, os bispos eram elevados ao estado

da nobreza.  Com isso ficavam também obrigados perante o Estado.

IGREJA, POVO DE DEUS

Novamente surge a pergunta: como se auto-define a Igreja?

Primeiro, como “povo de Deus”.  O uso desta expressão manifesta de imediato a oposição

a uma Igreja concebida com um carácter demasiadamente hierárquico ou conduzida

ditatorialmente.  Também aqui nos apercebemos da reacção pendular própria das correntes

culturais, que se comprova no âmbito eclesial.  “Povo de Deus”: aí está presente, de alguma

maneira, o lema: “Que a Hierarquia desça”.  Até onde?  Ao mesmo nível do povo.  Deve

acabar a forte oposição entre o que governa e os dirigidos.  “Estamos todos ao mesmo nível”.

Os bispos, e o Papa, todos pertencem ao povo de Deus.  Corre-se o risco da infiltração de

uma concepção não esclarecida que quererá afirmar:  “Todo aquele que se destaque do povo

de Deus, quer dizer, aquele que assuma um lugar especial no povo de Deus, deve ser

abatido, não deve existir.  Os bispos estão ao mesmo nível que nós no povo de Deus.

Direitos especiais, direitos da Hierarquia, que Deus tenha concedido à Igreja, são contos do

passado: todos temos o mesmo direito!”.

Verificamos, deste modo, como o traço democrático que deve existir na Igreja se converte

num democratismo que tende a invadir tudo (...).  Hoje fala-se de “ser parceiros”10, de

fraternidade.  Tudo isto é verdadeiro e correcto em si; no entanto, está marcado pela mesma

tendência: um certo igualitarismo.

Consideremo-lo novamente segundo “a concepção orgânica”.  De acordo com esta, a cada

membro está reservado um lugar que lhe cabe no organismo total.  Devemos acabar com o

mecanicismo que tudo extrapola.  Podemos adoptar diversas acentuações: hoje mais isto,

amanhã mais aquilo.  Se não agirmos organicamente, seremos constantemente arrastados

pelas ondas da vida e, em última análise, chegaremos à conclusão de que tudo foi uma
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simples brincadeira.  O que ontem louvávamos e adorávamos, é agora queimado.  E

amanhã, novamente exaltado.  Por isso, é preciso manter uma linha clara (...).

Quando falamos em “ser parceiros” - e como já dissemos, a expressão justifica-se por

contraste com o autoritarismo do passado - fazemo-lo pensando na “paternidade”, tal como

a concebemos.  Esta implica sempre uma grande dose de proximidade, maior do que a que

ressalta da expressão “ser parceiros” (...).  Se, numa posição de responsabilidade eu me

considero como o senhor e dono e olho os outros como criados, não posso falar de

paternidade.  Por paternidade entendemos antes uma força criadora (...).  Paternidade

espiritual é força geradora; uma força de gestação espiritual (...).  Que quer dizer “gerar”?

“Productio viventis a principio ciuncto in similitudinem naturae” (a produção de um ser vivente

a partir de um princípio vivente unido a ele, semelhante na sua natureza ao que o produziu).

Uma frase erudita cheia de conteúdo.  Não sei se Alban Stolz, ao explicar,  no seu tempo,

o seu conceito de educação, pensou nesta frase de Boécio.  Em todo o caso, ao explicar e

definir a educação, reflecte de forma simples e popular o que ensina Boécio.  Educar consiste

para ele em “manter um contacto vivo”.  Um contacto vital (entre educador e educando).

Quando actuo como educador, quero transmitir criadoramente a minha vida a quem tenho

diante de mim.  Mas não se trata de uma acção unilateral.  Trata-se de manter um contacto

vivo; a vida que possuo e que brota de mim quer ser transmitida ao outro.  Mas não sou

apenas eu que vou ao encontro da pessoa que tenho diante de mim:  ela também vem ao

meu encontro.  Eu desperto vida, vida que é original, e assumo essa vida na minha própria

pessoa. 

Por isso, não sou apenas eu quem gera.  Aquele que está diante de mim também realiza um

acto criador.  Não tratemos a educação como um negócio indigno.  Volto a repetir: aquele

que está diante de mim também exerce a acção de gerar vida relativamente à minha pessoa,

tal como eu diante dele, e talvez mesmo de forma muito mais vigorosa do que eu.

Não pensem que ao dizer isto advogo uma humildade mal entendida.  Devem fazer a prova

da vida (...).  Se não assumo a corrente de vida que brota do outro, se não a incorporo na

minha corrente de vida, não consegue gerar-se uma força criadora, não se produz a acção

de gerar.  A pessoa que está diante de mim é um ser espiritual vivo, e este não se deixa só

formar por outro: também quer por sua vez actuar criadoramente.

Trata-se de um processo vital singular, de um processo vital misterioso.  É próprio da
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paternidade recolher a vida que brota de todos os lados.  A paternidade não consiste

unicamente em actuar gerando, mas também em ser formado por essa acção de gerar (...).

Este processo tende, definitivamente, a estabelecer uma profunda e real comunidade de vida.

Outro modo de actuar (relação senhor-criado) pode ser que represente uma sociedade, que

gere escravos, mas de modo nenhum seres humanos enobrecidos na sua natureza.

No fundo, manter esse contacto vital é propriamente o que hoje se pretende dizer com a

expressão “ser parceiros”.  O conceito de “parceiro” é um protesto ante uma falsa concepção

de paternidade ou de “dominatio”, ante a ditadura ou como se lhe queira chamar (...).

Que queremos ser?  Que quer Deus Pai?  Ele quer congregar-nos num povo seu.  Mas

escutem bem: Povo de Deus!  Portanto, Deus é o Pai, o nosso Pai comum.  Todos temos

direito a rezar o Pai-Nosso, quer me chame Papa, Bispo ou jardineiro, ou seja o que for.

Todos somos povo de Deus.  Pertencemos ao Deus vivo e eterno.  Podemos compreender

facilmente que a expressão “Povo de Deus” carece de sentido para uma pessoa ou

sociedade que desconhece a paternidade, especialmente se já não tem o sentido de Deus.

Se rejeitamos Deus, estas definições não servem de nada (...).  Pelo contrário, se mantemos

a visão de conjunto e temos diante dos nossos olhos as verdades centrais, então essas

expressões enchem-se de conteúdo, não se gastam nem se reduzem a puras fórmulas, ou

a fórmulas carentes de conteúdo.  Povo de Deus, filhos de Deus!  Nós escolhemos a

expressão “Família de Deus” para expressar este conceito (...).

IGREJA, FAMÍLIA DE DEUS

Família de Deus!  Numa família de Deus não existe uma obediência militar mas uma

obediência familiar.  Deveríamos consultar, neste contexto, os estatutos das nossas Irmãs

de Maria11.  Ali se encontra  exactamente esta formulação: na nossa Família, só

conhecemos, justamente porque somos família, uma obediência familiar. À sua essência

pertence, em primeiro lugar, uma grande dose de co-responsabilidade e, depois, de

franqueza. É próprio de uma obediência familiar uma profunda e ampla co-responsabilidade.

Não se trata aqui simplesmente de matizes ou de jogos de palavras.  Lembrem-se do que

dissemos acerca da ordem social e do pluralismo.  Quão importante é a co-responsabilidade -



12

 O P. Kentenich, depois do exílio de Milwaukee, ao regressar a Roma, deixou a Sociedade do Apostolado Católico à qual pertencia e passou
a ser sacerdote diocesano, incardinando-se na  diocese de Münster.  O bispo de Münster era então D. Henrique Tenhumberg, que também
pertencia ao Movimento de Schoenstatt.

38

também quanto ao religioso - numa ordem social pluralista!  Tal como numa família, não

assumo somente responsabilidade pela posição que tenho, nem apenas perante mim

mesmo.  Temos de superar o homem-massa.  Não queremos um rebanho.  A família não tem

nada a ver com a tropa.  A família é formada por pessoas.  Para mim foi sempre motivo de

orgulho educar homens que possuíssem uma originalidade pessoal (...).

Se não conseguirmos educar homens que saibam decidir por si mesmos e que, a partir dessa

auto-educação, sejam capazes de realizar com vigor o que tiverem decidido, humanamente

falando encontramo-nos desvalidos perante o mundo moderno: duplamente se olharmos o

campo contrário.  Pensemos, por exemplo, no bolchevismo e em tudo o que possui uma

roupagem semelhante; ali a personalidade é varrida pela obediência.  Pelo contrário, uma

obediência sã, familiar, não suprime a personalidade; ao contrário, cria personalidades.

Personalidades que sabem unir a obrigação, a obediência e a liberdade (...).

Ora bem.  Para não ficar demasiadamente no campo teórico, quero relatar-lhes o que prometi

recentemente ao bispo de Münster, o meu bispo12.  Enquanto se encontrava em Roma

(devido às sessões conciliares) congregou o seu Cabido acolhendo-me de forma oficial e

solene no clero da sua diocese. Ao terminar expressei também o meu “promitto” (prometo).

O que queria dizer com o meu “adsum” (estou disposto)? Em nome de toda a Família de

Schoenstatt da diocese de Münster e, em certo sentido, em nome de toda a Família, prometia

que iríamos empenhar-nos para que a diocese chegasse a ser, no sentido eclesial,

verdadeiramente uma família.  Assim assinalava uma grande tarefa na qual devemos

cooperar em todas as dioceses em que nos encontremos.  Uma família é impensável sem

um pater -familias. Com isto expressamos o nosso protesto contra uma certa concepção

moderna (...).  Hoje só se fala de companheirismo ou fraternidade.  Perante esta concepção,

nós sustentamos, de forma sóbria, firme, clara e decidida que não há fraternidade sem

paternidade (...).

Por outro lado, sustenta-se que a Igreja não pode ser considerada actualmente como uma

família pelo facto de os seus membros serem muitos.  Família - afirma-se - só é possível

onde o número dos membros é reduzido.  No entanto, perde-se de vista algo que se pode

observar no plano natural.  Não há só famílias pequenas; existe também a grande família,
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a que é composta por pequenas famílias.  Podemos compreender o que isto significa para

nós.  Em primeiro lugar significa que a diocese representa uma família que tem à sua cabeça

um pater-familias; em segundo lugar, que isto é condição para que a Igreja na sua totalidade

seja uma família.  Pequenas famílias constituem uma grande família.  Mas a diocese é

demasiado grande (...).  Repito: se não se pressupõe um número considerável de pequenas

famílias - estas podem ser famílias de ordem natural ou comunidades cristãs de carácter

familiar -, então o carácter familiar da Igreja não está suficientemente assegurado (...). 

IGREJA PEREGRINA

Uma Igreja peregrina.  Muito do que afirmámos a respeito da Igreja - Povo de Deus -

podemos aplicá-lo à expressão - Igreja peregrina (...).  Que pretende dizer-se com a

expressão “Igreja peregrina”?  Quando falamos de peregrinação referimo-nos a uma imagem

peculiar da Igreja, que está constantemente em movimento, peregrinando.  Encontramos

novamente a contraposição entre uma Igreja como se via no passado, completamente

instalada, e tal como a vemos hoje,  uma Igreja que peregrina.  Antes, uma Igreja sedentária;

agora, peregrinando, sempre em movimento 13 (...).

Toda a nossa vida não passa de uma grande peregrinação.  Somos uma Igreja que se

encontra constantemente a caminho (...).  Qual é a sua meta?  O nosso caminho  inicia-se

em Deus e dirige-se para Deus.  Vimos a este mundo partindo de Deus e regressamos

novamente a Ele.  Uma grande peregrinação de Deus através do mundo.  Se queremos dar

o seu pleno  conteúdo à expressão “Igreja peregrina”, em contraposição com a concepção

anterior, devemos dizer que o polo oposto à Igreja peregrina é a Igreja instalada, inamovível,

que, dum modo geral, se esqueceu de se pôr em movimento e de empreender uma luta e

uma cruzada vitoriosa.

Quais são as características da Igreja instalada? (...).

Em primeiro lugar, é uma Igreja orientada para o exterior-jurídico, que não deseja ser

perturbada nem a partir de dentro nem a partir de fora.  Por isso, determina tudo

juridicamente.  A Igreja instalada põe a sua segurança na adesão escravizante às

determinações jurídicas.  Não queremos com isto dizer, evidentemente, que uma Igreja
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instalada deva ser substituída por uma Igreja peregrina na qual não existam obrigações

jurídicas (...).  Como comunidade que somos,  não podemos subsistir sem obrigações e sem

leis.  Portanto, o que se deseja é encontrar o meio termo justo; e considerar que se trata uma

vez mais de acentuações (...).  A Igreja instalada tenta assegurar a sua existência por meio

de um sem-número de determinações legais (...).

Em segundo lugar, a Igreja instalada está condicionada a que tudo corra bem, a que exista

suficiente comida e bebida.  Não quero dizer que a Igreja peregrina deva prescindir disso:

A questão central é sempre a acentuação.  Na Igreja instalada, tudo tem que estar firme e

assegurado de maneira burguesa (...).  Quero estar bem, aqui na terra, nesta Igreja instalada,

e gostaria também de estar bem lá em cima, no céu.

Compreendem o que queremos dizer com tudo isto?

Segundo esta concepção, qualquer tipo de audácia é sufocada.  Gostaria de destacar isto

firmemente, com a maior clareza: numa Igreja instalada, com o tempo, a fé torna-se anémica.

Porquê?  Porque num estilo de vida burguês, e também numa vida religiosa burguesa, a fé

perde um traço que lhe é essencial: o risco.  Numa Igreja instalada, não arrisco nada, não me

atrevo a renunciar a este ou aquele bem burguês quando a fé e o espírito de Deus me pedem

isto ou aquilo.  Não me arrisco a viver o espírito do cristianismo, sinto-me feliz quando as

obrigações jurídicas são mantidas a todo o custo.

Hoje em dia queixamo-nos constantemente de que a fé se tornou extraordinariamente

anémica, e procuramos as causas que explicam este fenómeno.  Pois aqui temos uma causa

relevante: a fé que cultivámos durante séculos era uma fé “aplanada”, anémica, que tinha

perdido o hábito de assumir riscos (...).

Quando os apoios humanos desaparecem, parece que nos falta o chão: só nos resta

deixarmo-nos cair nas mãos de Deus.  Nesses momentos somos forçados a renunciar a tudo

ou a voltar ao nosso aburguesado estado de satisfação.  O que acabamos de afirmar não

significa que antes não tenham existido riscos.  Mas, em última análise, o risco verdadeiro

consiste em que, embora humanamente não tenhamos nada em que nos apoiar, confiemos

que conseguiremos alcançar o que esperamos.  Neste contexto podemos compreender como

é grande a tarefa que o Concílio coloca à Igreja actual.  O bispo de Maguncia usa com gosto

uma frase que julgo que nos agradará a todos: “o Concílio tornou difícil ao católico actual ser

católico” (...).  Tornou-nos difícil ser autenticamente católicos.  Tornou-nos difícil a fé,
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especialmente num mundo em que os católicos, como tais, têm, ou lhes é concedida,  muito

pouca influência; sim, um mundo em que não é nenhuma honra especial ser católico,

particularmente ser sacerdote.  Compreendem?  Deus  Pai dificultou-nos as coisas.  É mais

difícil ser católico hoje que antes.   Deveríamos estar agradecidos e quase pedir-lhe que nos

fosse difícil ser católicos (...).  Se Ele o não fizer, teremos maiores dificuldades mais tarde,

no nosso trabalho apostólico, para infundir noutros a atitude de risco (...).  Temos que dar o

salto da fé: temos que entregar-nos simplesmente, sem reservas, à condução divina (...).

UMA IGREJA IMPULSIONADA PELO ESPÍRITO SANTO 

Se conseguirmos agora - quando tudo se movimenta vertiginosamente e está em convulsão -

abrir-nos à irrupção do divino, do Espírito Santo, aos seus sete dons, então a Igreja poderá

novamente empreender uma cruzada vitoriosa pelo mundo: poderá recomeçar a converter-se

novamente em alma do mundo.  Mas isto coloca-nos altas exigências e precisamos de nos

educar para sermos capazes de as cumprir (...).  Quando o fundamento das três virtudes

teologais é aperfeiçoado pelos dons do Espírito Santo, a pessoa adquire uma segurança

singular.  A este tipo de segurança chamámos “segurança do pêndulo”.  É aquela segurança

que nos vem de cima e não de baixo.  A segurança no coração de Deus, no seu amor.  Essa

segurança brota da convicção: é Deus  Pai quem me sustém,  Ele deu-me uma tarefa e cuida

que eu a cumpra.  Melhor ainda: é Ele quem a realiza através de mim (...).

Uma Igreja inteiramente regida pelo Espírito Santo, não se apoia no Estado nem procura

tanto em leis próprias a sua segurança.  Isto não significa que devamos abandonar

totalmente o que existe.  O que afirmamos é que o centro da Igreja está no Espírito Santo

que tudo rege.  Desejamos, portanto, uma Igreja que se entrega sem reservas ao Espírito

Santo e (...).

Se Deus Pai quer forjar uma nova Igreja nas mais novas praias, é evidente que nela deverão

existir, em alto grau, as três virtudes sobrenaturais: a fé, a esperança e a caridade (...).  Neste

sentido, se não possuíssemos a convicção de que Deus nos oferece sempre mais graças,

ser-nos-ia difícil encontrar o caminho no meio da confusão revolucionária do tempo actual

(...). A Igreja peregrina procura sempre e em todas as direcções ancorar-se no mais além

(...).  Qual é a meta da peregrinação?  A meta é e permanece: o Deus Eterno e Trinitário.

Como isto ressoa num tempo no qual Deus foi abandonado e em que  não se quer saber
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mais d’Ele! (...).  A busca, o impulso para o fim último, para a meta religiosa, desenvolve-se

numa permanente comunidade de vida com Cristo e numa permanente comunidade espiritual

entre os cristãos, ou seja, com os nossos irmãos e irmãs (...).

Como compreendemos este caminhar com Cristo? (...).

Recordemos que um dos traços que deduzimos da “lei do contraste”, é que a Igreja deve

obrigar-se em todos os âmbitos a um certo “personalismo”14.  Também devemos considerar

os sacramentos a partir deste ponto de vista.  Mais importante do que interpretar os

sacramentos na sua objectividade pura, é  estarmos  convencidos que nos sacramentos e

através deles tocamos a pessoa de Cristo; que através deles chega até nós a acção divina,

como uma irrupção de Deus na nossa história.  Não nos damos por satisfeitos - e talvez

também não houvesse lugar para isso no passado - com ter Deus só na história de ontem

e de anteontem, da Igreja primitiva ou da Idade Média.  Queremos a presença activa de Deus

na vida do tempo actual.  Interessa-nos a união pessoal com o Deus pessoal, com a pessoa

de Cristo, presente em toda a liturgia.  É conhecida a definição que frequentemente temos

dado de liturgia: a liturgia é o actuar misterioso de Cristo - portanto, Cristo é aqui o actor

principal - e o co-actuar misterioso da Igreja, sua esposa, para erradicar o diabo do mundo

e para, ao mesmo tempo, santificar o mundo e transformá-lo no Reino de Deus.

Por isso, devemos sempre considerar o vínculo pessoal (...).  E há que dizer o mesmo

quando se trata dos membros da Igreja.  Não devemos acentuar demasiado o individual.

Participamos sempre numa íntima comunidade com os irmãos (...).  O “ele” impessoal deve

ser vencido pelo “tu”, na medida em que este é posto em primeiro plano.  Ora bem: como em

tudo o que hoje vivemos, também aqui existe o perigo das posições extremas.  E vai-se tão

longe, como o referimos algumas vezes, que mesmo a linha vertical, a orientação para Deus,

é simplesmente deixada de lado, o que significa que  não se toma em conta a transcendência

de Deus.

O aspecto pessoal, a entrega ao tu pessoal, limita-se ao Deus imanente, ao Deus no homem.

É isto que se põe em primeiro plano.  Mas, na verdade, não é este o tipo de imanência que

o catolicismo sempre professou, ou seja, a habitação da Santíssima Trindade no homem. 
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O Deus que habita no homem é uma pessoa.  Hoje pretende-se ver tudo só de forma

simbólica.  Reconhece-se um impulso imanente, um impulso interior para algo sobrenatural,

e chama-se a isso o Deus imanente.  Em última análise, isto não é mais do que um auto-

fabrico de Deus (...).

UMA IGREJA FRATERNA

Uma Igreja fraterna (...).  Qual era a imagem da Igreja no passado?

Uma Igreja totalmente autoritária.  Isto podemos afirmá-lo agora sem medo que nos

contradigam: uma Igreja regida ditatorialmente (...).  Sabemos que João XXIII se considerava

irmão de todos.  Ele queria ser irmão para que a Igreja se tornasse fraterna (...).  Deste

modo, dá-se uma rotura com uma Igreja regida ditatorialmente.  Em seu lugar, acentua-se

o estar fraternalmente um com o outro, o actuar em comum, o actuar em conjunto com todo

o povo de Deus (...).

UMA IGREJA POBRE E HUMILDE

A Igreja, assim nos disse o Concílio, deve ser cada vez  mais uma Igreja pobre;  uma Igreja

que ama para si mesma a pobreza, que cada dia se afasta mais da pompa.  E que ao mesmo

tempo é amiga dos pobres, que não procura constantemente, nem mendiga, a benevolência

e complacência do Estado.

Uma Igreja humilde (...), que confesse a culpa própria e tenha a coragem de pedir perdão.

Uma Igreja, portanto, inteiramente diferente da que tínhamos antes.  Pensemos no actual

Santo Padre 15.  Um dos seus actos mais significativos foi pedir perdão a outras religiões pelo

mal que a Igreja lhes possa ter feito nos séculos passados: uma confissão de pecado! (...).

UMA IGREJA ORIENTADA PARA O MUNDO

Salientámos como a Igreja peregrina se caracteriza também pela sua acentuada orientação
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para o mundo (...).  De acordo com o que nos ensinaram, especialmente no que respeita à

geração mais antiga, estávamos acostumados à seguinte formulação:  o homem está na terra

para salvar a sua alma.  A ordem da salvação era vista de forma extraordinariamente

individualista.  Tratava-se, portanto, de uma relação individual com Deus.

Hoje, pelo contrário, acentua-se mais a dimensão  social ou a orientação para o mundo.

Evidentemente, não devemos ignorar o facto de que a antiga forma de pensar também se

preocupou e esforçou pela salvação de todo o mundo.  Mas partia-se do seguinte

pensamento: se cada um se esforçar pela salvação da sua alma, em última análise obter-se-

á a salvação de todos.  Hoje  constatamos uma diferença: o eu já não está em primeiro plano.

Isto não quer dizer que não deva ser tomado em conta;  digo apenas que já não está em

primeiro plano; antes está a comunidade dos santos e o impulso para o mundo (...).  A Igreja

quer acentuar primeiro vigorosamente o “nós”; primeiro a comunidade, e depois o indivíduo

como membro da comunidade (...).

A Igreja deve ser, tal como no cristianismo primitivo - e como sempre deveria ter sido - alma

da cultura, alma de todo o mundo actual.  Deve vencer-se a separação entre Igreja e cultura,

entre Igreja e mundo.  A Igreja deve chegar a ser alma de toda a cultura actual, tão

convulsionada e mundana; da própria natureza, tão influenciada pela acção do demónio (...).

Que significa o imperativo: “Ide por todo o mundo”?  Significa dinamismo em toda a sua

amplitude (...).  Não proclamamos uma fuga do mundo, nem tão pouco, um mundanismo ou

uma avidez pelo mundo; não nos contentamos com vencer o mundo, antes queremos que

a Igreja penetre no mundo.  Deve impregná-lo até chegar a ser alma do mundo.

UMA IGREJA ORIENTADA ESCATOLOGICAMENTE

Agora podemos perceber que uma Igreja peregrina que soube libertar-se da segurança que

punha em si mesma, se tenha posto em movimento e queira abarcar todo o mundo e

caminhar com ele rumo ao futuro, rumo à sua última meta.  Compreendemos assim a

orientação fundamentalmente escatológica desta Igreja.  A escatologia orienta-nos na

perspectiva do fim dos tempos, orienta-nos para o juízo final, para a última grande etapa da

humanidade e do mundo; para a transformação do mundo e do homem.  A meta final é a

transformação do mundo e da humanidade.
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No entanto, quando ouvimos estas coisas, parece-nos, talvez, haver nelas algo de falso, ou,

pelo menos, perigoso.  Muitas vezes ouvimos dizer que Cristo não conseguiu levar a cabo

a salvação do mundo.  Por isso, diz-se, não faz sentido olhar para trás e orientar-se por Ele;

o que Cristo não conseguiu realizar, como vamos nós consegui-lo?  Portanto, olhemos para

o futuro, orientemo-nos apaixonadamente para o futuro, procuremos apaixonadamente o que

é novo (...).

O que se tratou de realizar até ao momento actual, não deu resultado.  É algo que podemos

palpar.  Qual é a imagem do mundo actual?  Como mostra pouco a redenção!  Por isso,

procuremos outra meta!  Não o passado, mas o novo e o mais novo!

Mas também podemos certamente vir a experimentar no futuro próximo que a procura desta

novidade nos iludiu.  Depois de amanhã sentir-nos-emos tão pouco redimidos como ontem

e anteontem.  Portanto, é verdade que temos de destacar naquilo que pregamos e também

na nossa vida, o carácter escatológico da Igreja e de toda a humanidade.  Devemos orientar-

nos pela meta final do mundo e pelo trânsito deste mundo rumo ao seu último estado de

clarificação.

UMA IGREJA QUE EXIGE DECISÃO PESSOAL

Uma vez  que a dimensão  religiosa está actualmente tão diminuída, e que domina no mundo

uma escala de valores que mantém sempre o homem na esfera do puramente natural, torna-

se evidente o que a Igreja exige hoje em dia: a capacidade de decidir pessoalmente e de

poder “nadar contra a corrente”.  Quer dizer, decisão própria em contraposição com o nosso

ambiente; auto-decisão a fim de vencer a sugestão da massa.  Decisão pessoal, de modo

que se faça jus à citação do bispo de Maguncia, que referimos anteriormente: “O Concílio

tornou difícil ao católico actual ser católico”.

Porquê?  Porque, de facto, foram suprimidas muitas regras e deveres externos e  a Igreja

sabe disso.  Portanto não podemos esperar ser sustentados por uma atmosfera.  Trata-se

antes de que nós mesmos criemos uma atmosfera e que, através da decisão pessoal e da

aplicação de toda a nossa capacidade de realizar  aquilo que decidimos, consigamos que

essa atmosfera impregne o nosso ambiente.

No entanto, isto não deve ser acentuado unilateralmente.   Trabalhamos com o “e-e”, quer
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dizer, com acentuações orgânicas.  Por isso acreditamos firmemente que cada membro da

Família deve contar com um apoio seguro.

Qual é esse apoio?  Em primeiro lugar, o de uma comunidade de carácter religioso.  É

utópico pensar que vamos ser capazes de viver isolados, como um carvalho perante a

oposição do ambiente que nos rodeia.  Claro que devemos preparar-nos para que um dia

chegue o momento em que realmente possamos estar entregues a nós próprios; quando o

nosso contacto com outras pessoas não for possível (...). Mas, enquanto for possível,

precisamos de aspirar a estar enraizados, quase “fisicamente”, palpavelmente, numa

comunidade que possua um alto grau de vida de fé.  Se não o conseguirmos, faltar-nos-á

algo essencial (...).  Em segundo lugar, devemos contar  com o apoio que dá o ter uma visão

doutrinal clara (...).  E onde existe ainda clareza no saber religioso? (...)  É preciso aprender

a pensar com clareza, saber orientar-se por determinadas linhas claras (...).  Possuir um

pensamento autónomo (...).  E, em terceiro lugar, precisamos de pessoas que encarnem o

ideal de forma palpável.

MARIA E A IGREJA16

Celebramos a festa da maternidade de Nossa Senhora.  Esta festa recorda-nos que a

Santíssima Virgem não é só Mãe de Jesus, Mãe de Deus, mas também nossa Mãe;  mais

exactamente que Ela é, ao mesmo tempo, mãe e protótipo da Igreja;  e mais, da Igreja tal

como esta se apresenta actualmente.  Este facto coloca em nossos lábios uma dupla petição:

Querida Mãe, ajuda-nos a compreender profundamente o teu

amor à Igreja, à Igreja tal como a vemos na actualidade.

E acende também no nosso coração - ao menos um pouco - o

mesmo amor que te consome a ti.

Quero acentuar que pensamos na Igreja tal como a experimentamos hoje em dia (...).  Todos

aqueles que conhecem a vida, que percorreram diversos países, acumularam uma

quantidade de decepções relativamente à Igreja.  A Igreja tem hoje um rosto inteiramente

diferente daquele que mostrava no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós (...).  Eles
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ensinaram-nos a amar a Igreja com a sua antiga roupagem.  E hoje...?  Mas quer queiramos

quer não, temos que pronunciar dois nomes, duas realidades simultaneamente:   Maria e a

Igreja.  Ambas estão unidas inseparavelmente.  Por isso também hoje, tanto no âmbito intra-

eclesial como para além da Igreja, ambas foram objecto de uma acalorada discussão.

Dissemos que a Santíssima Virgem é mãe da Igreja, mas que é também o seu protótipo.  Se

é mãe da Igreja, é evidente que a Igreja é impensável sem Nossa Senhora.  Se ela é a

imagem ideal da Igreja, quer dizer que Deus Pai criou a sua Igreja segundo a imagem original

de Maria.  Segundo esse protótipo, condicionou a sua Igreja, e segundo esse protótipo a guia

e conduz através dos séculos. Ambas se pertencem mutuamente de forma indissolúvel.  Por

isso, podemos também compreender que se possa afirmar, com razão, que nos encontramos

actualmente não só num século mariano,  mas também num século eclesial.  Se é verdade

que a Igreja e Maria se condicionam mutuamente, tal como já dissemos (como mãe e filho,

protótipo e imagem), é natural que Nossa Senhora também seja arrastada para o campo das

discussões (...).  O filho deve reflectir os traços da mãe.  Se Maria é “Mãe da Igreja”, então

será difícil confrontar-nos com a Igreja sem que, ao mesmo tempo, nos confrontemos com

a Mãe da Igreja (...).  Protótipo e imagem possuem certamente uma série de diferenças.  No

entanto, se julgamos de alguma forma o protótipo, isso também acarretará problemas à sua

imagem.  E vice-versa: se a imagem é posta em causa, então também o protótipo terá o

mesmo destino (...).

Qual é a realidade do meu amor à Igreja?  Não à Igreja dos meus antepassados, mas à Igreja

do tempo actual, à Igreja tal como ela se mostra no Concílio (...).  O meu amor à Igreja mede-

se pelo meu amor a Nossa Senhora (...).  Ambas partilham o mesmo destino, não só de

maneira objectiva mas também subjectiva, no nosso pensar, viver e amar.  O meu amor a

Nossa Senhora condiciona essencialmente o meu amor à Igreja.
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3 UM CRISTIANISMO DE DIÁSPORA

O tempo actual coloca ao cristão um extraordinário desafio: manter a sua identidade

e transmitir a Boa Nova do Evangelho no meio de um mundo secularizado e

materialista. O ambiente de cristandade - que tornava possível um cristianismo de

hábitos  - desapareceu.  Encontramo-nos perante uma nova realidade: uma situação

de diáspora.

Num estudo de 1961 sobre a aliança de amor com Maria - que actualmente existe

apenas como manuscrito - o P. Kentenich refere-se às características que, segundo

ele, um cristianismo de diáspora deveria possuir. Transcrevemos algumas passagens

centrais do referido estudo.

Referimo-nos aqui a uma acentuada situação de diáspora que  se apresenta de forma lenta,

mas cada vez com mais força: um cristianismo na dispersão, no meio de uma multidão de

pessoas que professam outros credos ou de pessoas não crentes dos mais diversos tipos.

Há já alguns anos que para caracterizar esta situação usámos a expressão

“desterritorialização do cristianismo”.  Passaram décadas e aquilo que víamos então surgir

desenvolveu-se hoje plenamente.

Por todo o lado o cristão actual defronta-se com o não cristão.  Por todo o lado, ambos se

debatem perante interrogações de carácter existencial.   Já não há muralhas da China que

separem o espaço físico e espiritual das diferentes cosmovisões.  Uma cultura universal,

como uma rede gigantesca, abarca povos e nações de forma crescente e quase

incontrolável.  Ela aproxima, quer queiramos quer não, uns e outros e, sem excepção, fá-los

depender uns dos outros.  Desaparecem as distâncias.  Os valores próprios e peculiares, a

não ser que estejam extraordinariamente enraizados, são varridos num momento.
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O P. Lombardi17 parece esperar que, num futuro próximo, Cristo chegue a ser Senhor do

novo mundo que está a surgir.  Ele pensa que será possível pôr aos pés do Senhor do Céu

e da Terra uma Humanidade cristianizada, nova e melhor.  Tal como nós, ele bem sabe

quantos milagres de transformação se requerem para conseguir cristianizar um mundo

incrivelmente secularizado.  No entanto, ele permanece na sua convicção.  Sem dúvida que

o ideal é extraordinariamente grande e belo.  Nunca será demais aquilo que possamos fazer

para alcançá-lo e são dignos de admiração todos aqueles que se esforçam pela sua

realização.

Mas é mais que duvidoso que a realização desta meta se situe numa proximidade palpável.

Em todo o caso, fazemos bem em orientar-nos e predispor-nos interiormente para um longo

predomínio da situação de diáspora à qual acabamos de nos referir.  Esta situação exige

peremptoriamente uma ampla educação que nos capacite para viver nela.  Deste modo, o

ideal que nos inspira - o homem novo e a nova comunidade, ambos caracterizados por um

acentuado zelo apostólico universal - adquire uma forma concreta muito determinada.  Trata-

se de um homem e de uma comunidade capazes de viver na diáspora, que estão animados

por uma vigorosa vontade de conquista.  A fim de aprofundar este valioso conhecimento, dou

a palavra a Karl Rahner.  Ele escreve: “A situação de diáspora é para nós, hoje em dia, uma

obrigatoriedade salvífica.  Quer dizer, não devemos considerar esta situação de diáspora

unicamente como uma desgraça, mas reconhecê-la como permitida (não como querida) por

Deus, e serenamente daí tirar as conclusões18.

Nós costumamos dizer: Vox temporis, vox Dei. As vozes do tempo são vozes de Deus.  As

misérias e as exigências do tempo revelam-nos, de modo preciso, os desejos de Deus

quanto à necessidade de uma nova ordem do sistema educativo e da formação, nas nossas

organizações e estabelecimentos.  A natureza e as características desta situação de diáspora

do cristianismo determinarão mais precisamente a estrutura do homem capaz de viver na

diáspora e as características que deve possuir a sua formação no plano individual e social.

Karl Rahner continua: “A realidade da situação de diáspora existente no nosso planeta

deveria ser um facto cada vez mais reconhecido.  Não importa agora se nos satisfaz e é
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teologicamente correcto falar dos países europeus como terras de missão.  Ou dizer que já

não existem países cristãos (excepto talvez os ibéricos).  O cristianismo encontra-se (embora

em doses muito diferentes), por todo o mundo, em situação de diáspora.  Está

numericamente em minoria em todo o lado; em nenhum possui uma função condutora que

lhe permita imprimir o selo dos ideais cristãos ao tempo actual de forma vigorosa e clara.

Sem dúvida, atravessamos um período no qual a situação de diáspora será crescente, sejam

quais forem os motivos que encontremos para explicar este facto.  De qualquer modo, a nova

época de Cristo Jesus, que Lombardi profetiza, em nenhum lado se torna visível.  Ao

contrário, a cristandade da Idade Média e dos tempos modernos, quer dizer, a cristandade

rural e a  individualista, própria do pequeno burguês, irá desaparecendo de forma cada vez

mais acelerada.  Isto porque as causas que desencadearam este processo no Ocidente,

ainda estão activas e ainda não terminaram a sua obra”19.

Quem pretender determinar mais exactamente as características do ideal do homem capaz

de viver na diáspora; que está enraizado numa comunidade igualmente capaz de viver na

diáspora; quem quiser incendiar-se por esse ideal e entusiasmar outros pelo caminho, deve

partir da realidade da actual situação de diáspora - o que constitui sobretudo particular  tarefa

dos institutos seculares -.  Deve-se, então, tratar de captar de forma cada vez mais profunda

esta situação e interpretá-la como um sinal de Deus; e, a partir dela, reformular a meta,

procurar e assinalar caminhos para a sua mais perfeita realização.

O cristianismo de diáspora actual, o que viveremos amanhã e depois de amanhã, possui

quatro propriedades que lhe são características e que devem tomar-se em conta e ser

consideradas por todos aqueles que se dedicam à educação e condução dos indivíduos e

dos povos.  Este tipo de cristianismo, contrariamente ao anterior, é acentuadamente um

cristianismo de eleição (ou de decisão pessoal) e um cristianismo do amor; é um cristianismo

que acentua mais intensamente o espírito de conquista e, por último, é um cristianismo leigo.

Deter-nos-emos a analisar detalhadamente esta tipificação de modo a podermos encontrar-

nos retratados nela, no nosso ser, no nosso querer e no nosso actuar.  De momento, só será

possível fazê-lo de modo global.  Quem quiser, no entanto, abraçar este mundo que

delineámos, deve dedicar-lhe tempo e tratar, constantemente, de escutar e interpretar as

vozes do tempo como vozes de Deus, para lhes dar uma resposta correcta.
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Referimo-nos primeiramente à estrutura e missão de um cristianismo de decisão pessoal.

Aquilo que entendemos por “cristianismo de decisão pessoal” está suficientemente contido

na própria expressão.  Trata-se de um cristianismo que acentua a opção pessoal, a decisão

pessoal esclarecida, a vigorosa vontade de realização e de conquista; de um tipo de cristão

que está disposto a renunciar a ter outros junto a si ou a que outros o sigam.  Este

cristianismo edifica-se  particularmente sobre a base de vigorosas personalidades, de chefes

cristãos, para os quais a religião se transformou numa forma interior de vida, naquilo que dá

sentido à sua vida e que os impulsiona poderosamente para a frente.

Esta maneira de viver o cristianismo não se contenta, como é o caso do cristianismo herdado,

com atrair e actuar criadoramente por meio da irradiação de uma atmosfera comum e pela

transmissão dos costumes e normas que lhe são próprias.  De alguma maneira, os filhos

deste cristianismo herdado crescem no ser, na vida e no actuar da comunidade cristã, de

forma mais espontânea e irreflectida.  Isto não significa que não conheçam também a opção

e a auto-decisão.  Apenas não lhe dão uma importância extraordinária.  O cristianismo

herdado não precisa realmente de fazê-lo, porque as circunstâncias mostram de forma

natural outros caminhos.  É um tipo de cristianismo que tem lugar em âmbitos onde penetra

e domina um círculo relativamente fechado, um âmbito cultural “insular”.  Este era o caso

comum antigamente, quando o Ocidente constituía um mundo cristão compacto.  Hoje não

é este o caso.

É possível que aqui ou ali se possa ainda encontrar um ou outro reduto cristão.  No entanto,

este não pode contar com uma existência tranquila por muito mais tempo.  É conveniente que

nos preparemos para enfrentar o facto de que o Ocidente se encaminha imparavelmente para

uma sociedade de religiões misturadas e, progressivamente, cada vez mais secularizada.

A roda da história já não pode voltar atrás.  Quanto ao resto, não tem sentido adoptar como

norma da vida e do actuar as condições próprias da Idade Média.  A orientação pelo passado

tem que ser cada vez mais superada por uma orientação para o futuro.  De outro modo,

estaríamos a desperdiçar as nossas forças; lutaríamos por utopias e deixaríamos em poder

do inimigo o campo de batalha do presente e do futuro.

Hoje já temos de falar, em todos os continentes, da transformação do cristianismo herdado

num cristianismo de opção pessoal.  Amanhã e depois de amanhã, as circunstâncias tornar-

se-ão mais complicadas do que até agora.  A fé e a vida cristãs vão sentir-se fortemente

ameaçadas em todos os lugares por inimigos de todo o tipo, que virão tanto do  interior como
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do exterior.  A vida e a fé cristãs irão encontrar-se no meio de uma forte luta: num lado

estarão à ofensiva, e noutro à defensiva, frente a correntes contrárias que as ameaçam e que

procuram impor-se.  Por isso, o catolicismo de diáspora moderno colocará constantemente

os seus filhos e os seus membros perante novas decisões que devem brotar do que há de

mais pessoal no indivíduo.  O seu lema será: o que herdastes dos vossos pais deveis

conquistá-lo para o possuirdes.

Mais do que nunca, devemos agora aprender e ensinar a arte de nadar contra a corrente,

apesar de toda a nossa vontade de acompanhar o tempo.  Assim, este tipo de cristianismo

deve superar o homem-massa, combatendo-o e vencendo-o no seu meio.  Cada vez se torna

mais importante a educação da consciência, para torná-la directamente norma obrigatória da

vida e da acção.  Mais do que antes, o que importa agora é educar-se a si mesmo e a outros

no sentido da conquista da verdadeira liberdade dos filhos de Deus.  Quer dizer, educar a

capacidade e disposição de decidir por si mesmo, responsável e conscientemente, no sentido

de Deus e de levar a cabo essa decisão de forma consequente e corajosa, apesar de todos

os obstáculos que se apresentem no caminho.

O cristianismo de eleição vive desta autêntica e magnânima educação para a liberdade.  Sem

ela não pode existir e muito menos cumprir a sua missão de ser cristianismo-levedura no

meio de um tempo secularizado.  Mais do que antes, aplica-se-lhe agora este lema: tem  de

superar vitalmente toda a mesquinhez espiritual e de lançar-se abertamente ao mundo no

agitado mar do tempo actual, para medir forças com o moderno espírito do tempo, para dele

receber valiosos impulsos,  para rejeitar e vencer as influências duvidosas e converter-se

numa fecunda semente de Deus.  Em lugar da clausura física, das muralhas do convento e

do âmbito protector religioso-cultural da sociedade, deve fortalecer-se de modo mais vigoroso

a clausura íntima do coração.

A partir deste ponto de vista, é útil ler e meditar as seguintes palavras: “Christopher Dawson,

professor inglês de filosofia da religião e de história da arte, actualmente professor convidado

na Universidade de Harvard dos Estados Unidos, disse, numa conferência dada na

Universidade Católica de Bonaventura, que os católicos dos Estados Unidos, apesar do peso

que têm, quer numericamente quer na vida social, ficaram, no entanto,  para trás, no mundo

da ciência e da cultura.  Embora a Igreja e os crentes tenham montado neste âmbito um

extraordinário sistema educativo, carecem de vigor espiritual e não desenvolveram uma

criatividade própria.  Dawson convidou-os a que dessem mais importância a estas realidades.
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Atribuiu a culpa desta capitulação do cristianismo americano ao isolamento dos católicos.

Disse que tinha chegado o tempo em que os católicos já não podiam levar uma vida religiosa

e social isolada, tal como o fazem as pequenas minorias nacionais na América do Norte”.

O desenvolvimento progressivo do cristianismo ao longo dos séculos, está tipificado pela

história do estado de perfeição.  Podem distinguir-se claramente três etapas no seu

desenvolvimento.  Com o monaquismo, o cristianismo distanciou-se do grande mundo,

refugiou-se no eremitério e no deserto.  O desenvolvimento das comunidades religiosas

reuniu-o depois atrás das muralhas protectoras de uma comunidade mais estreita e vital: em

parte, para ali permanecerem separados do mundo e conseguirem a salvação, e em parte

também, para, a partir dali, empreenderem a conquista e depois voltarem a refugiar-se no

convento, para se manterem afastados do mundo.

Nos nossos dias, a situação tornou-se inteiramente diferente.  Os modernos Institutos

Seculares escolheram o mundo preferencialmente como campo de acção.  Sem a protecção

obrigatória do hábito e de uma vida comunitária de tecto e mesa, aventuraram-se no campo

profissional penetrando os mais ameaçados e difíceis campos de batalha de um mundo

secularizado.  Involuntariamente questionamo-nos sobre uma tal empresa.  Em vez de o

mundo procurar a Igreja, a Igreja utiliza os Institutos Seculares como um braço que estende

ao mundo.  Quase ficamos sem respiração ante a magnitude de um risco tão extraordinário.

Se estes Institutos pretendem conservar a sua genuína originalidade, só podem pertencer-

lhes pessoas que estejam profunda e indissoluvelmente enraizadas em Deus, que se

encontrem enraizadas n’Ele e numa comunidade férrea capaz de viver na diáspora; pessoas

que possam reencontrar-se periodicamente no seio desta comunidade como no seu próprio

lar.  Só isto os capacita e dispõe para se aproximarem das pessoas e dos povos mais

ameaçados, sem que eles mesmos sejam arrastados para os abismos da vida.  Deste modo

possuirão a força para atrair tudo para o alto e para entronizar Deus como Senhor do mundo

actual (...).

Tal como o cristianismo de diáspora procura forjar a história, de maneira cada vez mais

acentuada, como um cristianismo de decisão pessoal, também deve mostrar-se, ao mesmo

tempo, como um cristianismo do amor.

O nosso pensamento a este respeito está descrito num curto comunicado de imprensa.  Tem

como título: “A Igreja sem representação vestida de brocado”.  O texto diz: “Segundo as

expressões de Bernard Hanssler, membro directivo do comité central dos católicos alemães,
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a Igreja caracterizar-se-á no futuro por um alto grau de mobilidade interna.  Esta Igreja, de

acordo com a opinião de Bernard Hanssler do Instituto Católico de Educação de Hamburgo,

não será a Igreja da autoridade severa nem da dignidade pomposa, nem a Igreja da

representação adornada de rendas”.

Os bispos do futuro já não serão príncipes, mas pais da Igreja.  Segundo Hanssler: “os

sacerdotes são pais da sua comunidade e, ao mesmo tempo, irmãos daqueles que lutam.

Os leigos deverão ser testemunhas de uma fé missionária perante aqueles que se encontram

nas franjas marginais da Igreja e naquelas regiões em que Cristo nem sequer é conhecido

e, muito menos, reconhecido”.

“Na situação de diáspora de amanhã”, segundo a opinião de Hanssler, “cada cristão deve ser

uma testemunha da fé.  A sua preocupação não estará só centrada na salvação pessoal, mas

na salvação do mundo e da história do momento presente.  Hanssler rejeitou enfaticamente

uma visão dramática que pretende ver a Alemanha não só como terra de diáspora, mas

também como terra de missões.  Certamente o desaparecimento da fé e a secularização da

vida pública são características da situação alemã actual, mas: “não somos uma terra de

ateus e de não crentes.  Somos uma terra de baptizados”.  Os quais, no entanto, se

caracterizam de forma surpreendente por uma fé insípida.  Hanssler salientou, além disso,

a urgência de formar cristãos capazes de viver na diáspora.  Estes deveriam aprender do

mundo “profano” como  manter-se firmes numa situação de diáspora, em vez de se deixarem

arrastar eles mesmos por esse mundo “profano”.  Não basta o ideal da auto-defesa.

O motivo para a importante mudança de acentuação a favor do amor ou de uma teologia,

sociologia e pedagogia do coração, encontra-se na própria natureza da situação de diáspora.

Não se trata aqui, portanto, de uma oposição inconciliável entre uma Igreja jurídica e uma

Igreja do amor, ou da rejeição de uma Igreja jurídica tendo em vista o tempo futuro. A Igreja

é sempre ambas as coisas: baluarte e encarnação tanto do direito como do amor.  Trata-se

apenas de uma mudança de acentuação em relação a uma e outra das componentes; por

isso, também não pode falar-se de uma “ética da situação”, no mau sentido que hoje se

imprime a esta expressão.  Tem de haver certamente uma sã adaptação às circunstâncias,

mas esta mantém firmemente os últimos princípios do direito e do amor.  E queremos que

este seja o nosso caso.

Devido às circunstâncias actuais, desaparecem, de forma crescente, poderosos factores que

possuíam uma grande força vital e educadora, tais como os usos, os costumes e a opinião
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pública cristã.  Começam por perder a sua força de atracção e conquista até que acabam por

desaparecer.

Não é raro que sejam substituídos por forças contrárias não cristãs, as quais, com o correr

do tempo, encontram um terreno de cultura extraordinariamente fecundo no homem ferido

pelo pecado original e interiormente massificado.  Se em lugar dos meios de protecção

habituais e das seguranças exteriores, não se cultivasse, em forte medida, um vínculo de

amor caloroso, íntimo e indestrutível a Deus, a Cristo e a tudo aquilo que com Ele se

relaciona, teríamos que preparar-nos - numa perspectiva puramente humana - para cantar,

em inúmeros casos, o réquiem do cristianismo.  Então, teria deixado de existir o homem

autenticamente cristão que, com Paulo, pode dizer: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive

em mim” (Gal 2,20).

Certamente, existiu uma época na qual a religião - infelizmente mais do que o  aconselhável -

chegou a ser uma categoria social ou uma super-estrutura social.  Hoje a situação é

essencialmente diferente.  E assim permanecerá por muito, muitíssimo tempo.  Hoje a

religião deve desenvolver poderosamente a sua força imanente de vida; deve desenvolver,

a partir de dentro, a força do amor, procurando penetrar de novo a vida privada e social,

como fermento.  Se antes a pessoa era influenciada por um ambiente cristão, hoje, pelo

contrário, o cristianismo deve poder cristianizar um ambiente não cristão.  Ele mesmo deve

irradiar uma atmosfera que substitua a atmosfera cristã que então existia.

O lema errado e enganador de que “a religião é um assunto privado”, poderia ter um sentido

aceitável se servisse para chamar a atenção para o facto de a religião não ser hoje uma

função mecânica da comunidade que apela ao instinto gregário do homem, mas antes um

assunto radicalmente pessoal.  Deve corresponder a uma vigorosa auto-decisão do indivíduo

que requer ser levada a sério com todas as forças da alma.  Já passou o tempo em que era

válida a expressão: “cuius regio, eius religio” (tal príncipe, tal religião).  Já não é o príncipe

do país que determina a religião dos cidadãos.  Cada um depende da sua própria decisão.

Cada um deve assumir a responsabilidade por si próprio.
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 A HARMONIA ENTRE FÉ E VIDA

O livro Santidade da vida diária, Santa Maria - Brasil,  publicado na sua primeira edição

alemã por Anette Nailis em 1937, (Wertgagsheiligkeit, Lahn Verlag, 1964), é uma

síntese de uma série de conferências dadas pelo P. Kentenich nos anos trinta.  Nele

se pode encontrar um verdadeiro compêndio de espiritualidade laical.  Seleccionámos

diversos trechos - a maioria extraídos das introduções a cada capítulo - que nos

pareceram particularmente significativos, e reintegrámo-los no texto seguinte.

UNIÃO HARMONIOSA DE FÉ E VIDA

A santidade dos dias de trabalho não é a santidade do domingo.  É a santidade dos outros

seis dias da semana, quando falta exteriormente todo o ambiente festivo, e o trabalho é

prosaico e rotineiro.

O santo da vida diária santifica as suas tarefas quotidianas; vive santamente toda a semana

e imprime em todas as suas obras o selo da santidade. As suas tristezas e as suas alegrias,

o seu descanso e o seu trabalho, as suas orações, as suas palavras e a sua conduta: tudo

executa extraordinariamente bem, quer dizer, santamente, porque o seu actuar é inspirado

pela caridade.

Ama e vive o natural e o sobrenatural como um conjunto, como um grande organismo vivo.

A natureza é para ele base e fundamento do sobrenatural;  todas as coisas criadas o elevam

para o alto pois são para ele ponte e caminho para Deus.  Por isso, quando resplandesce

nalguma coisa a vontade de Deus, imediatamente a põe em prática.  Sempre que observa

ou experimenta alguma coisa na vida, levanta o seu olhar ao céu e pergunta que lhe quer

Deus dizer com isso.
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Conhecer, amar e viver, são coisas que para ele estão em íntima relação.  Neste sentido,

pode dizer-se que é um verdadeiro artista e mestre da vida.

O que afirmou Eckhard: “Um mestre da vida é melhor que mil sábios-letrados”, é talvez hoje

mais verdadeiro que nunca.  O santo da vida diária sabe-o bem.  Por isso aproveita a lição

que, na Idade Média, um “bobo” deu a  professores eruditos.  Estes havia muito tempo que

discutiam sem proveito.  Então, ousou apresentar-se.  Pediu licença para fazer uma pergunta.

Foi-lhe concedida.  Disse o seguinte: “O que é melhor: procurar saber o que não se sabe, ou

pôr primeiro em prática o que se sabe?”.  Os eruditos logo recomeçaram a discutir.  Por fim

chegaram a um acordo e declararam: “É melhor pôr primeiro em prática o que se sabe;

depois, será mais fácil aprender o que não se sabe”.  Então, o “bobo” fez uma reverência e

respondeu: “Pois bem, meus senhores, já sabem o que têm que fazer”.  E foi-se embora.

O santo da vida diária esforça-se sinceramente por seguir este conselho.  Conhece e vive a

sentença da Sagrada Escritura: “Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz” (Jo 3,21), e

“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos Céus, mas sim aquele que faz

a vontade de Meu Pai que está nos Céus” (Mt 7,21).  Ou ainda: “Eu  sempre faço o que é do

Seu agrado” (Jo 8,29).  Por isso, procura que todo o seu saber e todas as suas energias

frutifiquem para a vida; que não se desenvolva unilateralmente a sua inteligência em prejuízo

do coração, da vontade e da acção.  Com este mesmo equilíbrio procede a natureza: um

organismo são desenvolve por igual todas as suas partes.

Poderíamos sintetizar o conteúdo da santidade da vida diária dizendo que é a harmonia

querida por Deus entre a vinculação profundamente afectiva com Ele, com o trabalho e com

o próximo, em todas as situações da vida.

A partir deste ponto de vista, é evidente que tal santidade tem uma clara razão de ser no

nosso tempo.  Mais ainda, as correntes actuais, dentro e fora da Igreja, exigem-na e invocam-

na como a grande redentora das misérias do tempo presente.

O homem católico de hoje tem um grande anseio de cristianismo vivido.  Para ele, a Bíblia

mais valiosa é o cristianismo encarnado.  A este anseio responde a santidade da vida diária,

que não procura Deus só no Céu e no tabernáculo, mas também no próprio homem.

Esta santidade sabe estabelecer a devida proporção entre a actividade divina e a cooperação

humana, proporção que, como todos podemos constatar, foi fortemente abalada pelas

profundas crises culturais do nosso tempo.
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NT
Colectivismo: na “análise (que faz) do nosso tempo”, o P. Kentenich usa a expressão colectivismo em dois sentidos que, embora
diferentes não se opõem, nem se excluem mutuamente. O primeiro, é o sentido “clássico”, por assim dizer, em que este termo assinala
e descreve o que se passou na ex-União Soviética e nos chamados países satélites - e se passa, ainda hoje, nos países sujeitos a regimes
e sistemas de “socialismo real” institucionalizado.  Ou seja: os homens agregados em unidades colectivas que lhes roubam toda e qualquer
autonomia pessoal e os reduzem a meros executantes de projectos e tarefas superiormente imaginadas e planeadas.  Nestas condições,
o homem perde a sua identidade - bem como, largamente, a sua capacidade de relacionar-se com os outros duma maneira saudável; e
perde também, já se vê, a capacidade de relacionar-se com Deus.
No segundo sentido, o colectivismo é mais vasto, mais presente no mundo em que nós vivemos - corresponde, grosso modo, à
massificação (termo que o P. Kentenich também usa) a que assistimos (e de que sofremos) actualmente.  Reflexo e produto,
simultaneamente, da urbanização acelerada, da sociedade de consumo e da pressão dos mass-media, a massificação leva os homens
a conformarem-se com formas de pensar (mentalidades) e de actuar (usos e costumes) que eles próprios não escolheram, simplesmente
porque é assim que se pensa e se faz à sua roda.  Nesta conformidade, os próprios valores evangélicos acabam por ser como que
“filtrados” pelo que se diz, e “acomodados” às opiniões em voga.
(Parece-me que o fenómeno do nazismo - terrivelmente massificador e, portanto, destrutivo da personalidade - constitui uma terceira
categoria do colectivismo que tem a ver com a primeira pelo seu carácter ideológico mas que se assemelha mais à segunda pela forma
como foi imposto (a força dos mass-media usada para propaganda e mentalização.)
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Deus santifica, mas com a nossa colaboração.  A obra de Deus e a nossa obra estão assim

numa mútua relação de harmonia.  Por Cristo foi-nos dada a vida divina; Cristo mereceu-nos

a graça da redenção e nós recebemos essa graça intimamente unidos a Ele - como o

sarmento está unido à videira -; Cristo, além disso, mostra-nos um exemplo que arrasta e

atrai vivamente: é Deus quem faz o principal.  Não esqueçamos, portanto, que a nossa

actividade desempenha um papel secundário, mas, ao fim e ao cabo, um papel importante.

Sem esta cooperação não há verdadeira santidade.  Temos que defender, acrescentar e

fazer frutificar em nós a vida divina.

A santidade da vida diária procura que essa união mística com Cristo se concretize na prática

do nosso modo de pensar e de viver.  A união com Cristo é para o santo de todos os dias um

contínuo estímulo que o incita a assemelhar-se a Ele na realização do trabalho quotidiano.

Ora bem, esta incorporação a Cristo significa participar não só na vida gloriosa do Senhor,

mas também na sua vida de sofrimento e na sua agonia.  O santo da vida diária sobe

diariamente com Cristo à cruz na santa missa; luta diariamente por meio de um trabalho

tenaz nas pequenas coisas, por realizar o ideal do homem divinizado, humanizado, pleno de

espírito e de alma.

NATURALISMO E COLECTIVISMO20 

Embora o homem católico actual esteja aberto ao ideal da santidade, o que acontece com

o homem que, por causa das actuais crises culturais, caiu nas mãos do naturalismo ou do

colectivismo? As crises culturais modernas podem, com efeito, reduzir-se a estes dois

aspectos básicos: o naturalismo e o colectivismo.
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O naturalismo - orientação filosófica que pretende explicar todo o ser e todos os

acontecimentos pelas leis naturais, negando o sobrenatural - põe a natureza no lugar da

graça.  Por conseguinte, segundo esta concepção, o homem pode redimir-se por si mesmo.

A separação de religião e vida é o principal erro do mundo cultural moderno.  Pio XI chama-

lhe a peste do laicismo.  Leão XIII denomina-a naturalismo.  No dia 18 de Dezembro de 1879,

numa alocução, dizia aos cardeais:  “O erro principal do nosso tempo, o erro que engloba

todos os outros, é aquele frio naturalismo que se introduziu em todas as manifestações da

vida pública e que penetrou toda a vida privada; aquele naturalismo que coloca a razão

humana no lugar da autoridade divina, a natureza no lugar da graça, para desterrar Jesus

Cristo de todo o lado e tornar vãos os frutos da sua redenção”.

Ora, é frequente encontrar matizes naturalistas em muitos cristãos tíbios.  Não negam,

realmente, o Deus uno e trino da revelação, nem desconhecem a sua acção sobrenatural no

homem; mas não concedem a Deus uma influência considerável em toda a sua vida.  Os

seus afazeres diários já não são religiosos. São frios e áridos, porque eles perderam o

contacto vital com Deus.

A santidade da vida diária, pelo contrário, põe Deus no meio da nossa vida, adora-o em todo

o lado onde se possa encontrar, nos nossos irmãos, e na criação.

O colectivismo é uma heresia antropológica, quer dizer, uma heresia contra o próprio

homem.  Não só separa o homem do sobrenatural, como faz o naturalismo; não apenas o

desliga do Deus trino e uno, mas, além disso, destrói directamente a natureza, aniquilando

sem piedade os vínculos à família e à pátria.  Cria assim o tipo de homem massificado,

radicalmente desligado de todos os vínculos queridos por Deus:  o homem desdivinizado,

desmoralizado e despersonalizado. 

A santidade da vida diária tem por aspiração e quer superar intrinsecamente o colectivismo.

 Frente ao homem desvinculado - contra todo o sentido impresso na natureza - apresenta o

homem profundamente vinculado a Deus, ao seu trabalho e às pessoas;  o homem

comunitário, enraizado em Deus, personalizado e sobrenatural: é a contrapartida do homem

massificado.

Portanto, quem tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver, não pode fugir à convicção de que

o tempo actual, com todas as suas calamidades, requer necessariamente a santidade da vida

diária como o grande poder salvador e redentor da presente situação de caos.
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SANTIFICAR O TRABALHO

Sabemos que a vinculação a Deus tem que estar orgânica e harmoniosamente associada à

vinculação ao trabalho e aos homens; sabemos que o verdadeiro amor a Deus deve

despertar em nós o amor à nossa profissão, e que o amor ao próximo deve ser expressão

e caminho do amor a Deus.  Senão, seria impossível falar da santidade da vida diária que,

como vimos, consiste em harmonizar, segundo o querer de Deus, a vinculação

profundamente afectiva aos homens e ao nosso trabalho, em todas as situações da nossa

vida.

Converte assim toda a vida do homem numa verdadeira obra de arte, capaz de exercer uma

atracção sobre os nossos semelhantes.  Por isso mesmo, sentimos indignação quando

vemos muitos cristãos que, rezam muito, mas que, em contrapartida, na vida prática, não se

esforçam por desempenhar bem a sua profissão nem por ser amáveis com os outros.  Sem

dúvida Nietzsche tinha razão ao dizer: “Se esses redimidos vivessem diante de mim mais

como redimidos, ser-me-ia mais fácil acreditar no seu redentor”.  Poderia também ter dito: Se

os cristãos dominassem a vida prática no sentido de uma genuína santidade da vida diária,

seriam mais fortes e mais eficazes propagandistas da autenticidade da sua religião.

Compreendemos assim a opinião do poeta índio Rabindranath Tagore, depois de uma longa

viagem pela Europa: “Encontrei um cristianismo de domingo e um paganismo de todos os

dias.  Já não há nele coerência entre religião e vida...  Para a maioria, a religião é apenas um

marco mais ou menos bonito da sua vida; digno talvez do respeito que se tem por um móvel

antigo herdado dos antepassados; mas a religião já não é essa energia central que penetra

e sustenta toda a vida.  Para eles, o lema “ servir a Deus e ao diabo” já não é  contraditório”.

É frequente não nos apercebermos de quanto se afrouxaram - mesmo nos sectores católicos

- os vínculos que unem a religião e a vida, a fé e a ciência, a natureza e a graça.

Desta perspectiva, compreendemos que o colectivismo ateu apregoe não só o relaxamento

dos vínculos e a separação entre a religião e a vida, mas também o ódio fanático contra a

religião.

O santo de todos os dias, ao acautelar-se disto, recebe novos estímulos para encontrar Deus

ainda com muito mais força, nos seus afazeres diários.  Não O procura apenas nos livros

ascéticos, mas principalmente na vida prática.  Neste sentido, compreende a relação

harmoniosa que deve manter com o trabalho.  Por isso, o seu amor ao trabalho terá as
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mesmas qualidades que o seu amor a Deus -: será magnânimo, permanente e afectivo.  O

santo de todos os dias entrega-se ao trabalho com todo o seu coração.  Foi Deus quem lhe

confiou esse trabalho e quer atraí-lo a Si por meio dele.  Por isso não o realiza simplesmente

segundo o seu próprio gosto e capricho, nem o abandona ou executa mal.

Uma vez e porque o trabalho está subordinado à santa vontade de Deus, reclama em alto

grau toda a sua atenção e toda a sua energia.  Por isso deve executá-lo interna e

externamente da forma mais perfeita possível; quer dizer; deve realizá-lo com amor fervoroso

por Deus e fazê-lo com Deus, de modo que resulte em louvor e glória do Pai Celestial.

O santo de todos os dias pergunta a si mesmo frequentemente: “Como gostaria Deus que

eu fizesse este trabalho?”  Tal como o Senhor, também ele gostaria de fazer sempre “o que

é do agrado do Pai”.  Por isso, também conquista em todo o lado a confiança e o apreço dos

outros.  Quando o trabalho é enfadonho, não foge nem se deixa sucumbir, nem o vai

protelando até ao último momento.  Sanctus est, qui sancte vivit:  é santo, não quem sonha

e fantasia, mas quem vive santamente, quem sabe imprimir em todas as suas obras o selo

da perfeição tanto interna como externa.

O santo de todos os dias não descansa senão quando as coisas se convertem para ele em

estímulo e expressão de um grande amor a Deus, quando consegue dominar a vida e se

torna virilmente senhor do mundo.  Toda a sua vida diária é um contínuo “Gloria ao Pai”, uma

encarnação viva da sua oração predilecta: “Tudo por amor, para o Amor Eterno e para a sua

glória!”.  Por isso se esforça com sucesso para que a sua vinculação com as coisas seja

profética, sacerdotal e heróica.

AS DORES DO DIA A DIA

Há um ditado antigo que diz: “Ora et labora”, reza e trabalha.  Este lema sintetiza os dois

elementos essenciais da tarefa da nossa vida e grava-os para sempre na memória.  Por que

não se incluiu também o sofrimento?  Quem formulou esta máxima tê-lo-ia esquecido?  Ser

homem significa suportar dores!  A arte de sofrer, no entanto,  é uma arte sumamente difícil

e rara.  A cruz e o sofrimento desempenham um papel singular e predominante na vida

humana.  Desde o pecado original que assim tem sido.  E hoje o cálice do sofrimento que

muitas pessoas têm de beber, está cheio até à borda, até transbordar.
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Temos que admitir, à partida, que o sofrimento, juntamente com a oração e o trabalho, é

parte essencial dessa tarefa que temos de cumprir na nossa vida de cristãos.  Os antigos

mestres de espiritualidade consideravam isto como um facto natural, e por isso não julgaram

necessário lembrá-lo no seu lema.

A cruz e o cristianismo conservam uma relação tão íntima aqui na terra que não podemos

imaginá-los separados. Por isso, o Senhor falava da cruz e do sofrimento com tanta

naturalidade, como de um estado normal do cristão.  Diz sem nenhuma restrição: “Se a Mim

Me perseguiram, também a vós vos perseguirão... O discípulo não está acima do mestre,

nem o servo acima do senhor.  Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo ser como

o senhor.  Se ao dono da casa chamaram Belzebu, o que não chamarão eles aos familiares!”

(Mt 10,24 ss.).

Quão profundos são os sulcos que o arado do sofrimento abre na sociedade humana,

mostra-nos, de forma comovedora, o livro de Job e a história das desditas de povos,

linhagens, famílias e indivíduos.  O Apocalipse apresenta-nos uma multidão de redimidos que

ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.  E um dos anciãos que

se encontravam diante do trono do Cordeiro tomou a palavra e disse.  “Estes são os que vêm

da grande tribulação; lavaram os seus vestidos e branquearam-nos no sangue do Cordeiro.

Nunca mais terão fome nem sede...  Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos” (Ap 7,9

e 14 ss.).

O santo de todos os dias pode ser um mestre na oração e um modelo no cumprimento dos

seus deveres profissionais.  Mas, se ao mesmo tempo não é um herói do sofrimento, deixou

incompleta uma parte essencial da sua tarefa quotidiana.  “Ordinaria extraordinarie”: há que

fazer de forma extraordinária as coisas ordinárias.  Para poder cumprir a vontade de Deus,

devemos torná-la nossa à custa do nosso sofrimento.  Por isso o santo da vida diária dá tanta

importância à aprendizagem da arte de sofrer.

Oxalá a cruz de Cristo seja para muitos cristãos o livro da vida, no qual leiam sem cessar a

boa nova do imenso amor de Deus e da importância da cruz e do sofrimento!  Então, ser-

lhes-á fácil dominar a vida e elevar-se cada vez mais ao ideal da santidade da vida diária.

AMOR AO PRÓXIMO
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Para o santo de todos os dias, não só deve ser profundamente afectiva a sua vinculação a

Deus e aos seus afazeres quotidianos, mas também a sua vinculação ao próximo.

Precisamente esta é hoje mais necessária do que nunca, porque o capitalismo e o tecnicismo

moderno embotaram o nosso sentido da vida, reduzindo-nos, mais do que pensamos, a

peças sobressalentes de uma máquina: a uma mercadoria.  Por isso, apesar dos avanços

em todos os terrenos, sentimos esse grande vazio interior e somos tão propensos à psicose

de massa e do número.  Onde reina o colectivismo, o mundo perde dia a dia o seu calor

humano, arrefece; e o homem converte-se cada vez mais numa “besta vermelha” ou num

“animal gregário”.

O cristianismo quebra as margens estreitas dos diversos tipos de amor primitivo.  Supera a

nossa estreiteza de horizontes  ao derramar sobre todos os homens, sem distinção, a luz do

Evangelho, fazendo-os aparecer assim em toda a sua grandeza e dignidade pela filiação

divina.  A mesquinhez de coração derrete-se como o gelo ante os fulgores do calor do sol,

quando o Deus que ama todas as coisas e não aborrece nada do que criou, toma posse da

nossa alma.

Isto significa a exaltação da pessoa humana no cristianismo, a proclamação de um novo ideal

cristão de sociedade.  De acordo com o protótipo da Santíssima Trindade, este ideal poderia

sintetizar-se na seguinte fórmula: uma comunidade o mais perfeita possível, devido à maior

perfeição possível dos indivíduos que a integram; e ambos; comunidade e indivíduo, regidos

primordialmente pela lei fundamental do amor.

Como pessoas livres e membros de Cristo, todos os homens são iguais.  Todas as diferenças

têm uma importância secundária devido a esta grande semelhança.  “Todos vós sois filhos

de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo; pois todos os que fostes baptizados em Cristo, vos

revestistes de Cristo.  Não há judeu nem grego; não há servo nem livre, não há homem nem

mulher, pois todos vós sois um só em Cristo” (Gal 3,26-28).

Só a partir do momento em que o indivíduo se sente e se comporta como uma personalidade

autónoma, é possível o verdadeiro amor ao próximo e a verdadeira comunidade.  Quem está

totalmente absorvido pelo colectivo é apenas “ser social”, na medida em que as suas

energias são movidas pela sociedade.  Mas se deixamos de coagi-lo, veremos que

rapidamente aparece nele um egoísmo crasso.  É que no colectivismo, o indivíduo, quando

separado da totalidade, perde o seu valor pessoal e já não tem importância.  Por isso não

merece apreço.  O verdadeiro amor ao próximo não tem, então, nenhum sentido.
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AMOR A DEUS E AMOR AO PRÓXIMO

O amor a Deus e ao próximo são, na sua raiz, um só amor; são irmãos gémeos.  Segundo

a expressão dos teólogos, têm o mesmo objecto formal: Deus, embora o objecto material seja

diferente.

Visto que Deus ama todas as coisas que criou e o Senhor morreu por todos os homens, sem

excepção, a caridade sobrenatural não deve excluir ninguém: nem cristãos nem judeus, nem

gentios, nem ricos nem pobres, nem pessoas simpáticas ou antipáticas.  Quando Cristo nos

exorta: “Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem e orai pelos que vos

perseguem e caluniam”, mostra-nos  o exemplo de seu Pai : “Fazendo assim, tornar-vos-eis

filhos do vosso Pai que está nos Céus; pois Ele faz que o sol se levante sobre os bons e os

maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores” (Mt 5,44-45).

O santo de todos os dias ama o seu próximo porque Deus o ama e como Deus o ama.  Por

isso, o seu amor tem profundidade e dimensões divinas.  É como o próprio amor de Deus:

permanente, serviçal, compreensivo, reconciliado e disposto a perdoar.  Os pequenos

cuidados e necessidades pessoais desaparecem ao considerar as preocupações da grande

família de Deus na terra.  Então aparece diante de si um mundo novo de horizontes

insuspeitados e de leis grandiosas. À luz do Deus infinito e do seu amor, as deficiências e

limitações naturais, as imperfeições, os delitos, as ofensas e até a própria inimizade, tornam-

se pequenas e insignificantes.  O Deus rico em misericórdia não retira o seu amor ao homem

por todas estas coisas.  O seu amor não é estreito nem mesquinho, antes abarca o céu e a

terra.  Ao situar-se nesta perspectiva o santo de todos os dias compreende toda a

profundidade das palavras que João escreveu: “Nós sabemos que passámos da morte para

a vida,  porque amamos os irmãos” (1 Jo 3,14).   O modo de ver e de amar que tinha antes

de conhecer e apreciar as coisas de Deus, apresenta-se-lhe agora como um andar e actuar

sem sombras de morte.  Só agora que o seu amor ao próximo se converteu numa forma do

amor a Deus, sente que para ele começa a verdadeira vida.

Mais ainda que pela sua palavra, a influência do santo de todos os dias faz-se sentir pela sua

vida.  Jesus disse: “Brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que vendo as vossas

boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos Céus” (Mt 5,16).  O calor que dele imana

arrasta muitos atrás de si e fá-los voltar à prática de um cristianismo vivo e caloroso.  É

verdade o provérbio que diz que não se pode acender lume com um bloco de gelo; mas é

igualmente verdade que o gelo não pode resistir muito tempo ao ardor do fogo.
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O RESPEITO

Quando se reconhece a dignidade, a nobreza cristãs e o valor da personalidade, então a

obediência, as relações mútuas, a autoridade e o poder de governar adquirem uma

sublimidade especial.

O santo de todos os dias sabe ver e reverenciar Deus nos homens.  Por isso todo o seu ser

irradia um vivo respeito no trato com os outros.  Afirma Goethe: “Há uma coisa que nenhuma

criança traz ao mundo, e no entanto, dela depende que o homem seja homem no pleno

sentido da palavra: o respeito”.  É evidente que a imensa desordem de que padece o mundo

actual se deve ao facto de se ter perdido o respeito, primeiro a Deus e, como consequência,

aos homens.

Uma vez que toda a pessoa do santo da vida diária está imbuída de um santo respeito, a

irradiação do seu ser e do seu actuar ajuda eficazmente a reconstituir a ordem do mundo no

seu ambiente. O respeito acompanha-o por todo o lado na sua relação com os homens,

sejam quem forem.  Trata todos com uma delicadeza cristã, simples e natural.  A concepção

sobrenatural penetrou tão profundamente o seu sentimento que não só tem sempre à mão

razões sobrenaturais para amar o próximo, mas possui também um fino instinto e um tacto

acertado para saber o que o amor pede em cada instante.  A delicadeza cristã distingue-se

por essa fina capacidade de adaptação às circunstâncias do momento.

O santo de todos os dias vive constantemente animado pela consciência de que em Cristo

é profundamente solidário com os homens: nunca perde o contacto com a dignidade, a

nobreza e as aspirações dos homens como membros da grande família de Deus; nunca lhe

falta delicadeza, nem atropela facilmente com os outros; não caminha pelo mundo ufano e

orgulhoso, auto-suficiente, sem se preocupar com os interesses dos outros.  Antes está

sempre interiormente preocupado em fazer tudo bem; por isso, a sua conduta é clara e leal.

Sabe quando deve dizer e fazer alguma coisa e quando deve calar-se.  A pessoa sem tacto,

pelo contrário, dominada pela auto-suficiência, segura de si própria e persuadida da sua

dignidade, costuma comportar-se na vida como um elefante numa loja de porcelana.

O santo da vida diária recebe de Deus muito amor e reparte profusamente com os outros o

seu precioso dom.  E se na sua vida ele mesmo não recebe de outros esse amor impregnado

de Deus, com maior generosidade repartirá o dom do seu amor.  O seu caminho caracteriza-

se sobretudo pela compreensão bondosa e enaltecedora.  Mostra que acredita na bondade
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do homem e na sua missão.  Por isso, não poupa elogios nem palavras de alento e de louvor.

Sem palavras que animem com respeito e descrição, que louvem e despertem, há muitas

qualidades no homem que permanecem atrofiadas.

O EXERCÍCIO DA AUTORIDADE

A conduta do santo de todos os dias está igualmente impregnada de profundo respeito nas

relações entre superior e subordinado.

Na sua qualidade de superior sabe que deve ser imagem do Pai do céu, que com paternal

liberalidade, tudo faz por amor, com amor e para o amor.  O senso comum preserva-o de

confundir a vigorosa atitude paternal com a de avô.  Como Deus, sabe actuar e intervir com

energia e portanto, pode chegar a causar dor.  Mas faz tudo com respeito e por amor.

Deus confiou-lhe uma preciosa jóia que foi comprada por um alto preço, o preço do sangue

de Cristo, e pedir-lhe-á contas dela.  Por isso os seus subordinados não representam para

ele um fardo ou uns quantos escravos, mas filhos livres de Deus e membros da grande

família cristã.  Sente um profundo respeito perante cada homem, perante cada destino e

perante  a originalidade de cada ser.  As relações mútuas não se regem, então, só pela

estrita justiça, mas também por um amor afectuoso, respeitador e discreto.  Apesar da

energia vigorosa com a qual mantém em todo o lado a disciplina, não sobrevaloriza a eficácia

que podem trazer a severidade e a dureza para consegui-la.  Em contra-partida, tem o maior

apreço pelos efeitos que a delicadeza e magnanimidade produzem na disciplina.  Por isso,

o seu modo de governar, respeitador e enérgico, constitui um factor social de primeira ordem.

O P. Ginach, que morreu em fama de santidade, era reitor de uma grande casa religiosa.

Antes de tomar posse do seu cargo, traçou as directrizes que regeriam o seu governo.  E

como estas estão inspiradas no espírito de Cristo, parece-nos adequado citá-las aqui.  Se

queremos ser santos da vida diária, temos que desempenhar a nossa função de superiores

de forma semelhante.  Diz o P. Ginach: “Primeiro: quero ser como um qualquer dos meus

irmãos, e não gozar de excepções, nem de privilégios nem de peculiaridades”; quero ser

irmão dos meus irmãos e ser “superior” o menos possível: quero usar a autoridade só quando

for absolutamente indispensável.

Segundo: aos meus olhos quero ser o último de todos.  Portanto, terei comigo menos
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consideração que com o último; estimarei todos e estarei disposto a aceitar conselhos de

todos e a escutar de boa vontade as advertências que possam fazer-me sobre qualquer

coisa.  Esforçar-me-ei por reconhecer em todos as suas boas qualidades e por imitá-las.

Terceiro: quero ser o servidor de todos. Portanto, aplicarei a mim mesmo, de modo especial,

a frase do Salvador: “Não vim para ser servido, mas para servir”.  Não estou neste posto por

mim, mas pelos outros; não para fazer a minha vontade, mas a dos demais; não para fazer

com que todos me sirvam, mas para trabalhar por todos.  Todo o meu tempo lhes pertence

a eles.  Por isso, todo o tempo que empregar em ouvi-los e servi-los não devo considerá-lo

perdido, mas como grande lucro, pois essa é a vontade de Deus.  Por isso mesmo, não devo

esperar recompensa e hei-de alegrar-me se não encontrar gratidão.  Por acaso poderia

reclamar algum direito a ela?  Eu só trabalho por Deus.

Quarto: Hei-de considerar-me sempre indigno de permanecer na Companhia de Jesus.  Que

desprezo devemos ter por nós mesmos, ao ver que nada possuímos, nem virtude, nem

ciência, nem merecimento!  Portanto, devo estar muito agradecido, pois é-me permitido,

apesar de tudo, viver na Casa de Deus, lidar com pessoas santas, estar ao seu serviço,

trabalhar e lutar na sua Companhia”.

AMAR OS MAIS POBRES

Cristo desempenha um papel central em toda a vida do santo da vida diária.  Este conhece

bem as palavras do Senhor: “Todo aquele que fizer a vontade de Meu Pai que está nos céus,

esse é Meu irmão, Minha irmã e Minha mãe” (Mt 12,50). “O que fizestes a um destes Meus

irmãos mais pequeninos, a Mim mesmo o fizestes” (Mt 25,40).  “Quem receber um menino

como este, em Meu nome, é a Mim que recebe” (Mt. 18,5).  Numa palavra: o santo da vida

diária vive as grandes verdades da filiação divina e da incorporação em Cristo.  Por isso

alegra-se por servir Cristo no próximo.  O seu maior anseio seria “lavar os pés” ao próximo

incessantemente, realizando em favor dele os serviços mais humildes.  Pode confessar com

o P. Eberschwiler: “Para ser carinhoso e amável, para amar de coração e com sinceridade

uma pessoa, já não preciso de ter grande convivência com ela. Porque não?  Porque com

a Tua graça, meu Deus, vejo e tenho presente em todas as pessoas, aquilo que as torna

amáveis para Ti.  Meu Deus, Tu moras nos que são teus.  E mesmo que seja a primeira vez

que me encontro com eles, estes motivos são permanentes e por isso, o meu amor por eles
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também será permanente, embora um contacto mais próximo revele os defeitos dessas

pessoas”.

Quer realize obras de caridade materiais ou espirituais, e mesmo que se sinta desiludido por

elas, o santo de todos os dias serve sempre com alegria o Senhor nos pobres e nos

necessitados.  Sente particular predilecção por aqueles que vivem numa pobreza forçada.

Uma vez que vê na pobreza forçada um grande perigo para a salvação da alma, combate-a

onde pode, procurando trabalho e sustento.  E em todas as situações, quer seja leigo,

sacerdote ou religioso, procura que os pobres voltem a ser tratados e estimados como o

tesouro mais valioso e as jóias da Igreja.  Neles ama e serve Cristo.  O santo de todos os

dias não dá apenas do que lhe sobra, mas também à custa de grandes sacrifícios pessoais.

Tudo o que é seu considera-o propriedade de Cristo e esforça-se sinceramente por partilhá-lo

com os membros do seu Corpo.

AS PEQUENAS VIRTUDES  

No contexto do amor ao próximo, tal como o santo de todos os dias aspira a vivê-lo, as

“pequenas virtudes” possuem uma grande importância.  Estas devem ser consideradas como

virtudes sociais, seguras, comuns e razoáveis.

Dizemos que são sociais, porque são a alma da vida em sociedade, e sem elas esta não

pode ser vivida correctamente.  Seguras, porque não procuram muita honra e estima, e por

isso não podem ser ocasião de orgulho.  Chamamos-lhes comuns, porque são muitas as

ocasiões para praticá-las todos os dias.  Devemos chamar-lhes também razoáveis, porque

todos sabemos por experiência que, com a sua ausência, fazemos sofrer os outros e os

outros nos fazem sofrer a nós.

As virtudes a que nos referimos chamam-se “pequenas”, porque são pouco estimadas e

apreciadas aos olhos do mundo.  Mas o santo de todos os dias concede-lhes particular

atenção porque são uma boa ajuda para santificar a vida normal de cada dia.

O P. Roberti escreveu um opúsculo sobre as pequenas virtudes, segundo o pensamento de

S. Francisco de Sales.  Começa a sua exposição descrevendo-as: “As pequenas virtudes são

muitas”, diz: “Vou enumerá-las brevemente: indulgência com as faltas dos outros e prontidão

para perdoá-las, mesmo quando não haja razão para contemplações; capacidade para
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disfarçar e fingir que não vê algumas deficiências notáveis;  disfarçar  é o oposto daquela

triste perspicácia que têm alguns para ver defeitos ocultos; certa compaixão, que torna seus

os sofrimentos dos desafortunados e aflitos.  E uma alegria que partilha da felicidade  dos

que são felizes para aumentá-la; certa flexibilidade de espírito, que se abre ao que há de

razoável e certo nas opiniões dos outros, embora não o tenha compreendido de imediato, e

que sabe apoiar sem inveja as opiniões alheias, reconhecidas como melhores; certa

solicitude para prevenir as necessidades dos outros, para evitar-lhes o embaraço de senti-las

e a vergonha de pedir ajuda; a bondade de coração, que faz sempre o máximo possível para

ser útil e agradável aos outros, e ainda quando só pode fazer pouco, desejaria fazer muito

mais; uma sensibilidade atenta que sabe escutar os que lhe são desagradáveis, sem mostrar

displicência e ensina os ignorantes sem que eles se apercebam; certa cortesia, que o faz

cumprir os deveres da boa educação, não com a falsa amabilidade do mundo, mas com

sincera e cristã cordialidade”.

O VÍNCULO DA PERFEIÇÃO 

São Paulo escreve aos romanos: “Não devais a ninguém coisa alguma a não ser o amor

mútuo, pois quem ama o próximo cumpre a lei.  Com efeito: ‘não cometerás adultério, não

matarás, não furtarás, não cobiçarás’ e qualquer dos mandamentos resumem-se nestas

palavras: ‘Amarás o próximo como a ti mesmo’.  A caridade não faz mal ao próximo.  A

caridade é, pois, o pleno cumprimento da lei” (Rom 13,8-10).  A última frase do texto

podemos interpretá-la assim: o amor é o compêndio, a síntese, a plenitude de todos os

preceitos e conselhos do cristianismo.

O Senhor formula esta mesma verdade ao doutor da lei.  Depois de ter declarado que o amor

a Deus e ao próximo são os mandamentos principais, conclui as suas palavras com esta

afirmação peremptória: “Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas” (Mt

22,40).

Desde então a generalidade dos teólogos, afirma com São Tomás de Aquino, que a perfeição

da vida cristã consiste unicamente na perfeição do amor, da caridade.  E assim

compreendemos as palavras de São Francisco de Sales: “Onde não há amor todas as

virtudes não passam de um montão de calhaus sem nenhuma utilidade”.  Isto não passa de

uma confirmação, expressa pelo santo à sua maneira, das palavras de São Paulo: “A

caridade é o vínculo da perfeição”.  Santo Agostinho atreve-se mesmo a dizer: “Ama e faz

o que quiseres”.  É que ele conhecia muito bem a força que tem o amor verdadeiro para unir
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e assemelhar os que se amam.  Era pois, evidente para ele que quem ama a Deus conforma

totalmente a sua vontade com a vontade divina.  Ama, ama só e faz o que quiseres, significa:

ama e farás espontaneamente o que Deus quer.  Santo Agostinho não faz mais do que

condensar ao seu estilo, numa frase breve, o que São Paulo explica no seu hino ao amor:

“O amor é paciente ... O amor tudo crê ... tudo espera ...  O amor é eterno ...”. O apóstolo

apresenta-nos todas as virtudes como formas da caridade.  São Paulo não quer dizer com

isso que cada virtude não tenha o seu objecto formal próprio.  Mas interessa-lhe muito

acentuar, de forma compreensível, a imensa fecundidade do amor para toda a aspiração à

santidade.

ESPIRITUALIDADE PATROCÊNTRICA

O Movimento de Schoenstatt é geralmente identificado pelo seu carácter

mariano.  No entanto, o mais profundo da sua espiritualidade expressa-

se num marcado “patrocentrismo”, derivado desse mesmo carácter

mariano que lhe é próprio e por ele fomentado.  A relação com Deus Pai

é o núcleo da vida de Cristo, que “vem do Pai e vai para o Pai”, que nos

revela o Seu nome e nos reconcilia com Ele.

O P. Kentenich, além de salientar uma visão patrocêntrica da história da

salvação, quer abrir caminhos que permitam ao homem actual

estabelecer uma relação filial, afectuosa e pessoal, com  Deus Pai.

Para isso mostra a imagem do Deus revelado por Cristo Jesus e

assinala a necessidade de pressupostos psicológicos no plano humano

que nos permitam captar essa imagem em profundidade e assumi-la

plenamente.

Os dois textos que se seguem são uma tradução das palavras do P.
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Kentenich publicadas no livro Aus Liebe zur Kirche, (Por amor à Igreja),

da Patris-Verlag, 1984, pag. 106 a 121.

A FÉ NA DIVINA PROVIDÊNCIA

Gostaríamos de tomar posição perante uma questão que nos surgiu há tempo: onde residem

as causas mais profundas que explicam a triste realidade de que a fé viva na providência

especial de Deus se tornou quase insuperavelmente difícil de viver, para o homem actual?

Reduziremos todas as respostas particulares possíveis, basicamente a duas.  Acreditamos

poder constatar e afirmar o seguinte: à imagem objectiva de Deus que a Sagrada Escritura

nos apresenta, faltam, na nossa assimilação pessoal, as características essenciais da

paternidade.  E, por outro lado, à vivência subjectiva que o homem actual tem do pai no plano

humano, falta totalidade,  profundidade e estabilidade.

Esta resposta compreende-se a partir da relação intrínseca que existe entre a imagem

sobrenatural do Pai e a vivência natural da paternidade.  Deste modo encontramos

novamente,  e de forma muito concreta,  a relação entre  natureza e  graça, ou a relação do

organismo natural e do organismo sobrenatural de vinculações, no que respeita à sua

essência e á sua influência recíproca.

CRISTO REVELA-NOS O PAI

A imagem de Deus no Novo Testamento apresenta acentuados traços paternais.  De tal facto

nos temos ocupado tantas vezes e tão profundamente ao longo de décadas, que aqui  basta

uma mera referência (...).  O Senhor viu a sua tarefa como uma revelação dos traços da

paternidade divina àqueles que o escutavam admirados e o seguiam.  Ele viu a sua tarefa,

ao mesmo tempo, como um caminho para  fazer-nos penetrar de forma misteriosa na sua

filialidade.  Na oração sacerdotal, lembra retrospectivamente toda a sua vida e dá testemunho

ao Pai celestial.  “Manifestei o teu nome - o nome do Pai - aos homens" (Jo 17,6).  Assim

como Ele mesmo girava sempre em torno do Pai em todas as situações - na oração, no

trabalho e no sofrimento - assim também quer arrastar nesta mesma corrente de vida para

o Pai, todos aqueles que aderem à sua pessoa.  Assim o fez durante a sua vida na terra.

Assim continua ainda a fazer na liturgia e através dos impulsos da graça no nosso coração.
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Ninguém chega ao Pai senão por Ele (cfr Jo 14,6).  Verá a sua missão cumprida só no

momento em que todos os eleitos tiverem encontrado o caminho para o Pai, no seu ser, na

sua atitude e na sua maneira de viver.  Põe o nome do Pai nos lábios e no coração dos seus

e ensina-os a rezar;  "Pai nosso...".

Com entusiasmo irresistível e imagens de magnífico colorido, anuncia não só a Boa Nova da

Providência geral do Pai, mas sobretudo, a da sua Providência especial.  Os que O ouviam,

que tinham passado pela escola do Antigo Testamento, conheciam a Providência geral de

Deus.  Não era novo para eles saber que Jahvé se preocupava com toda a criação;  que Ele

alimentava os pássaros do céu e vestia os lírios do campo.  Sabiam que Israel era o povo

escolhido e preferido de Jahvé.  Conheciam suficientes exemplos da sua história,  nos quais

se manifestava uma Providência inteiramente especial de Deus para com o seu povo:

bastava-lhes pensar nos patriarcas e nos profetas.  Quantas vezes se tinha repetido,  ao

longo dos séculos,  o que se narra sobre Moisés nas Sagradas Escrituras!:  "O Senhor falava

com Moisés cara a cara, como um homem fala com o seu amigo" (Ex 33,11).

Era novidade, no entanto, saber que o Pai do Céu está interessado de forma eminentemente

pessoal até nas ninharias mais pequenas de cada pessoa; que cuida paternalmente de cada

um de tal maneira que nem um cabelo da sua cabeça cai sem o seu consentimento, vontade

e intervenção.  Esta é a mensagem da Divina Providência individual ou especial.  Esta

mensagem da Divina Providência especial faz-nos ver que Deus não só conduz sabiamente,

segundo leis imanentes e eficazes, os grandes acontecimentos do mundo para um fim

previsto, nem se preocupa só com algumas grandes figuras de chefes, mas cuida, simultânea

e igualmente, de cada pessoa em particular.

DIFICULDADES NA CAPTAÇÃO SUBJECTIVA DA VERDADE REVELADA

Temos conhecimento de todos estes factos.  Foram-nos afirmados inúmeras vezes.  No

entanto, confessemos:  este conhecimento convenceu a nossa inteligência, mas não

comoveu o nosso coração, ou pelo menos, não como deveria ter acontecido e o tínhamos

desejado.  Mas é verdade que a Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt acolheu-nos,

tomou-nos pela mão e, em virtude da Aliança de Amor com ela,  conduziu-nos ao Pai. Desde

esse momento abriu-se um mundo novo para  nós.

Apesar disso, temos de reconhecer sinceramente:  se nos comparamos com São Paulo - que
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sentia sempre o olhar de Deus dirigido pessoal e amorosamente para ele e tinha os olhos e

o coração vivamente unidos e enlaçados com os olhos e o coração de Deus -, sentimo-nos

cada dia  mais pequenos e desvalidos,  como se ainda não tivéssemos sequer compreendido

o abc da relação Pai-filho.  Qual de nós pode repetir sinceramente as palavras de São Paulo:

"Tenho procedido para com Deus, até  hoje, com absoluta rectidão”? (Act 23,1) ;  ou:  "A

nossa glória consiste no testemunho da nossa consciência:  Temos vivido no mundo e,

principalmente, entre vós, com santidade e sinceridade diante de Deus, não com a sabedoria

carnal, mas com a graça de Deus" (2 Cor 1,12).  Sentimos que Paulo vivia aquilo que

ensinava quando admoestava os seus dizendo:  "Somos cidadãos do Céu" (Fil 3,20), o que

significa viver junto de Deus, com Ele e n’Ele, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo; o Pai que

está interessado em nós, que não só nos contempla permanentemente, mas também “sonda

o nosso coração e os nosso rins” (cfr Ap 2,23), tão intimamente unido está Ele a nós.

Como se explica semelhante discrepância entre conhecimento e vida?

Por muitas razões. Podemos procurá-las e encontrá-las no entendimento, no coração e na

vontade.  A vontade e o coração giram em torno de falsos deuses, de ídolos talhados por nós

mesmos.  E o entendimento - queremos sublinhar isto especialmente - não penetrou profunda

e amplamente no mundo da fé:  está demasiado pouco iluminado pela luz divina.  Na sua

limitação humana, encontra-se desvalido perante a plenitude, a riqueza e a diversidade das

qualidades, a harmonia e a unidade do ser divino.  Mede com critérios humanos e, portanto,

é incapaz de compreender a imagem do  Pai celestial na sua totalidade.  Capta à luz da fé,

isso sim, que Deus sustém na sua mão poderosa a totalidade do gigantesco e complexo

sistema do mundo.  Capta que ele pôs leis na criação e nos acontecimentos do mundo, nos

quais a sua infinita santidade, verdade e justiça perseveram inexoravelmente.  Leis que Ele

tem que sancionar para realizar o grande plano que traçou desde toda a eternidade e a cuja

meta quer conduzir com decisão a história universal. 

Mas nesta altura surge, de imediato e insistentemente, no entendimento esta pergunta: visto

que Deus, dada a sua imparcialidade, não pode fazer acepção de pessoas, não deveria

premiar ou castigar igualmente e de olhos fechados, de forma inteiramente objectiva e

imparcial, não tanto a pessoa individual como tal, mas antes o bom e o mau?  Não constitui

uma imperfeição que põe em causa o ser divino, a concepção que atribui a Deus um

interesse pessoal e um amor afectuoso por cada pessoa em si mesma?  E mesmo quando

tal concepção fosse possível e correspondesse a um conteúdo objectivo, poderia o amor
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pessoal de Deus, no seu carácter espiritual, possuir esse calor e essa força íntima que tem

o amor dos pais, ou de um amigo?

É possível que o crente aceite que Deus, justamente porque é e deve ser pai, pelo menos

tenha calculado de maneira humana o bem de cada pessoa individual, no contexto do seu

governo ordenado e regulamentado do mundo, (que Ele orienta com leis eterna).  É possível

que o faça, por exemplo, à maneira de uma pessoa bondosa que irradia bondade onde quer

que vá ou esteja.  Então, dir-se-ia que em cada caso O move uma benevolência

pessoalíssima.

Mas na realidade não é assim.  Uma pessoa ama assim, mas nem por isso tem um interesse

individual e afectuoso por todas as pessoas que encontra;  não participa  de modo

inteiramente pessoal nas suas esperanças e temores, nas suas alegrias e dores, nas suas

angústias e esperanças;  em suma, na sua felicidade e na sua desgraça, tal como o faria um

amigo com outro amigo, ou como sentiriam um pai ou uma mãe com os seus próprios filhos.

PROVIDÊNCIA GERAL E INDIVIDUAL

Realmente a fé diz-nos que Deus abarca ambas as coisas de forma misteriosa:  é o Deus da

verdade, da justiça e da santidade.  Não se afasta nem um ápice das linhas por Ele traçadas

na observância das leis que regem a condução global do mundo e da história de salvação.

Mas também é o Deus do amor que, tendo permanentemente diante dos seus olhos o bem

total da criação,  ao mesmo tempo se preocupa tanto com tudo o que diz respeito a cada

pessoa individual, como se não tivesse - humanamente falando - senão esse filho único, e

mais ninguém, de quem tratar.  Mais ainda: Ele põe sempre a verdade, a justiça e a

santidade ao serviço do amor, tanto em geral como em particular.  Ou ainda, como diz São

Gregório, “a Divina Providência abarca tanto a pessoa individual como uma cidade inteira;

tanto uma cidade como todo um povo, tanto um povo como a totalidade da raça humana.  Por

isso o faz de tal maneira que cuida de cada um como se não tivesse outra coisa com que se

preocupar e, ao mesmo tempo, cuida do todo como se não se ocupasse de cada um

individualmente”.

Mas esta verdade de fé, regra geral, fica apenas na cabeça e não penetra nas profundezas

do coração.  Nem sequer consegue despertar na mente uma representação adequada e

ampla destas realidades, já que lhe faltam para isso os pontos de comparação no mundo
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O P. Kentenich descreve o processo da vinculação orgânica a outra pessoa com as leis da "transferência e condução orgânicas" (ver Texto
Nº 1, nota Nº 2).
Quando uma pessoa se vincula amorosamente a outra, entrega-lhe todo o seu afecto.  Ao fazê-lo - se se vincula "organicamente" - esse
afecto é "transferido" para Deus.  Quer dizer, através da pessoa humana - que,  como criatura e filho de Deus,  está intimamente relacionada
com Deus - ama e entrega o seu afecto ao próprio Deus.  Por isso, não se pode separar o amor a Deus, do amor à criatura.  Este último -
de acordo com as referidas leis - é expressão, caminho e garantia do amor a Deus.  O "imediatismo" ou "essencialismo" mecanicista acaba
por debilitar a força e a profundidade do amor a Deus.  Deste ponto de vista, a vinculação correcta a uma autêntica personalidade paternal
no plano humano é de importância capital para uma pedagogia da fé no nosso tempo.
Por outro lado, é igualmente destruidor desligar a pessoa humana da sua referencia ontológica e vital a Deus.  Vê-la "mecânicamente"
separada de Deus, paralisa o processo de condução e transferência de afectos e leva, a longo prazo, a uma perda da dignidade do homem
e à sua progressiva desumanização.
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humano-terreno.  É tão raro acontecer que uma pessoa humana, como representante de

Deus, nos mostre, ainda que  vagamente, essa mestria divina que une a Providência geral

com a especial;  e que ao fazê-lo, segundo a lei da "transmissão de afectos"21, nos deixe

entender com clareza, “através da sua pessoa”,  Deus Pai, e que assim nos conduza a Ele!

Novamente se nos deparamos aqui com a importância da existência de autênticos pais para

a renovação do mundo.

Dito por outras palavras:  a fé na Providência especial de Deus não consegue ser vital.  Pelo

menos, não suficientemente: é apenas uma desbotada ideia religiosa de enfeite.  Na prática,

sentimo-nos e sabemo-nos usados por Deus - certamente por benevolência geral - para

determinados fins de governo do mundo.  Às vezes até usados por Ele, mas não acolhidos

e protegidos de modo inteiramente pessoal e individual, não cuidados nem presenteados por

Ele.  Por essa razão não nos experimentamos suficientemente ancorados em Deus, nem

protegidos e apoiados n’Ele.  Ainda que para fins divinos, sentimo-nos despersonalizados,

usados e massificados.  Assim se explica que a fé na Divina Providência não chegue a ser

uma poderosa realidade na nossa vida, nem na vida dos povos.  Assim se explica também

que as extraordinárias catástrofes da época nos arrastem irremediavelmente para a

confusão.

Como em tudo, também no âmbito da Providência se encontram frente a frente Deus e o

demónio.  É possível que, tarde ou cedo, a oprimida anima naturaliter christiana  (a alma

naturalmente cristã), se revolte e grite pedindo novamente um enraizamento metafísico e

religioso e encontre o caminho para o Deus pessoal.  Quando sucederá isto?  Humanamente

falando, terão que passar gerações até que possa esperar-se uma tal mudança.  Mas pode

ser que esta nova perspectiva convença a geração actual, que tem a missão de fazer mudar

a época, numa ou noutra direcção, para os séculos vindouros.  Quem, de acordo com essa

grande visão, vir e interpretar a doutrina e a vida segundo a fé prática na Divina Providência,

vislumbrará o significado que tem a mensagem de Schoenstatt na mesma direcção e o seu
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O núcleo da espiritualidade de Schoenstatt é a Aliança de Amor com Deus - nervo central da espiritualidade bíblica - aliança que
Schoenstatt vive em especial união com Maria.  A aliança com Maria é expressão, caminho e garantia da aliança com Deus em Cristo
Jesus.  Toda a vida de aliança está impulsionada e orientada pela fé e, em particular, pela fé prática na Divina Providência.
A aliança leva-nos a saber-nos e sentir-nos instrumentos livres nas mãos do Senhor e de Maria. Quer dizer, discípulos e apóstolos

escolhidos por Ele, que estão e se põem livremente à disposição de Deus, deixando-se conduzir em tudo por Ele, tal como o faria Maria,
O instrumento ou "aliado" do Senhor está consciente,  ao mesmo tempo,  que possui uma missão ao serviço da Igreja:  é membro do Corpo
de Cristo e como tal possui uma tarefa em benefício do todo.  A fé prática assinala ao instrumento do Senhor os caminhos, o quando e o
onde deve actuar.
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correspondente carisma para os indivíduos e os povos, com vista à salvação da pessoa e da

comunidade e ao reconhecimento da presença de Deus nos acontecimentos do mundo.

Não encontraremos aqui um chamamento urgente para que façamos nossa  a mensagem

da fé prática na Divina Providência e tornemos a ideia directriz da nossa vida e do nosso

actuar?  Neste ponto encontram-se quase todas as interrogações do tempo actual,

especialmente se, no sentido de Schoenstatt, o virmos relacionado com a fé na Aliança, com

a fé de que somos instrumentos de Deus e de que temos uma missão 22.

Em todo o caso, não devemos esquecer que a pressão da vida actual nos torna propensos

a aceitar doutrinas erradas, pelo menos na prática.  O que foi difícil em todos os tempos, hoje

apenas é dado a uns poucos escolhidos: o saber, poder interpretar e abraçar a cruz e a dor

como sinal precioso de um amor íntimo e pessoal de Deus.  E no entanto, Deus exige esta

obra-prima de todos os filhos da Providência.  Por outro lado, é compreensível que todos os

que, de alguma maneira estão contaminados pelo espírito da época actual, com o tempo -

pelo menos em longas etapas da sua vida - percam a capacidade de percepção e a

sensibilidade para o remédio, que é a fé prática na Divina Providência.  Isto é especialmente

notório quando uma estrutura de pensamento, extrema e unilateralmente mecanicista, turva

o sentido da visão orgânica global e dos processos vitais.
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 "Nichts kommt von ungefähr, von Gottes Güt'kommt alles her".
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O SENTIDO DA HISTÓRIA

Desde há muito tempo que, na Família de Schoenstatt, nos ocupamos seriamente de

questões que paulatinamente se foram tornando comuns em diversos círculos da Igreja.  Por

exemplo, ocupámo-nos do grande tema da filosofia e teologia da história.  Interrogámo-nos

sobre o sentido da história do mundo como história de salvação.  Respondemos dizendo que

- a partir da perspectiva de Deus - o sentido da história é a procura e condução vitoriosa dos

eleitos para o Pai, levada a cabo por Jesus Cristo.  E, do ponto de vista do homem, o retorno

vitorioso dos eleitos à casa paterna, através de Jesus Cristo.

Portanto, para nós a palavra de ordem é a seguinte: para o Pai se dirige o nosso caminho!

Cristo disse-o de forma esplêndida e, ao mesmo tempo, colocou-se a Si mesmo como o

grande paradigma:  "Saí do Pai e vim ao mundo;  de novo deixo o mundo e vou para o Pai"

(Jo 16,28).

Que significa para nós, mais concretamente, esta espiritualidade e esta atitude patrocêntrica?

Para responder, usaremos algumas imagens e comentá-las-emos  brevemente.

A HISTÓRIA COMO UMA "DIVINA COMÉDIA" 

Esta expressão é uma frase de Dante.  Dante considera toda a história da salvação como

uma "Comédia". A afirmação parece contundente, mas lembrem-se que para Dante o termo

"Comédia" não significa, como para nós, uma peça de teatro cómica mas, em geral, uma

obra teatral, um drama.

Quem foi que elaborou e compôs esta obra teatral?  Foi Deus quem concebeu e escreveu

a obra da nossa vida; na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor e na sua omnipotência.

O divino autor, ao fazê-lo, previu cada pormenor, mesmo os mais insignificantes.  O Senhor

chama-nos a atenção para eles quando nos diz que não cai sequer um cabelo da nossa

cabeça sem que esteja considerado nesse incomensurável plano da divina sabedoria,

omnipotência e amor.  A simples religiosidade popular alemã afirma-o com a frase:"Nada

acontece por acaso:  tudo provem da bondade de Deus"23. 
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O molinismo, assim chamado por causa do nome do seu fundador, Luis de Molina, SJ., (1535-1600), é um sistema teológico para explicar
a cooperação da vontade livre com a graça divina.  A introdução desta teoria - que acentúa a cooperação humana - conduziu à denominada
controvérsia sobre a graça,  entre o molinismo e o bañecianismo,  ou tomismo estricto,  defendido especialmente por Domingo Bañez, OP.,
(1528-1604).
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Interrogamo-nos:  quem desempenha o papel principal nesta Divina Comédia?  A resposta

é sempre a mesma:  o Deus vivo.  Pode estourar o mundo, pode aniquilar-se com isso a

minha vida, posso ser maltratado, e serem-me  cortados vínculos vitais:  por detrás de todos

estes acontecimentos, o actor principal é sempre Deus.

Os nossos pais e os nossos avós estavam profundamente convencidos destas verdades.

Pelo contrário, nós, homens do nosso tempo - sobretudo se somos intelectuais - cismamos

constantemente a respeito destas coisas.  E nisto reside a não insignificante tragédia do

cristianismo actual, especialmente para pensadores e teólogos: não passamos para além das

especulações e das lutas;  não conseguimos chegar à vida;  não conseguimos viver

baseados no facto de que, na divina comédia da Humanidade,  Deus desempenha o papel

principal.  Isto é especialmente válido para a lei fundamental do reino de Deus, a causa de

todas as causas da vida e da acção, tanto no próprio seio da Santíssima Trindade como nos

acontecimentos do mundo:  o amor.

"Deus é amor",  diz-nos São João.  E Duns Scotto, um dos grandes teólogos da Idade Média,

descreve o que há de mais profundo no mistério do devir do mundo, ao introduzir a

expressão:  "Deus quaerit condiligentes se" (Deus procura aqueles que amam como Ele).

Isto significa, em primeiro lugar, que Deus me criou para poder amar-me.  Mais ainda;  Deus

criou-me a mim, criou-nos a nós, criou o mundo inteiro;  não só para que Ele pudesse amar-

nos, mas para que nós amemos como Ele, para que amemos o que Ele ama e como Ele o

ama.

Assim começa a surgir diante de nós um mundo extraordinariamente nobre, belo e

maravilhoso.  Mas, qual é o papel do homem nesta divina comédia?  Ele tem só um papel

secundário;  e, inclusivamente, esse papel secundário não o desempenha sozinho porque,

definitivamente, o Deus vivo também toma parte em cada papel secundário.  Se Ele não o

desempenha connosco, nós não podemos realizá-lo.

Os estudiosos que se encontram entre vós dar-se-ão conta de que estamos a falar da difícil

questão do tomismo e do molinismo24.  Pessoalmente, penso que virá um tempo em que o

molinismo terá menos actualidade e em que o tomismo passará ao primeiro plano;  pois de
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outro modo não poderíamos decifrar muitos enigmas do devir mundial.   Na vida concreta

acontece que, enquanto jovens, embora sejamos tomistas vivemos como molinistas.  Mas,

com o avançar da idade, aproximamo-nos mais e mais do tomismo, embora sejamos

molinistas.

A HISTÓRIA COMO UM "JOGO DE AMOR"

Esta segunda expressão diz assim:  o sentido da vida, o sentido da história do mundo, o

sentido da história de salvação, é um jogo de amor, rico em tensões, entre  Deus Pai e o filho

do Pai. Encontramo-nos novamente com a palavra "jogo"25.  Aquilo a que antes apenas

aludíamos, passa agora a primeiro plano:  a divina comédia tem como trama um plano de

amor. Com isto dizemos coisas essenciais sobre a relação de Deus com o homem.

Que significa, mais concretamente, a expressão "jogo de amor"?  Se se trata de um jogo,

nele reina a espontaneidade.  No jogo também há muita força, mas trata-se de uma força

espontânea, emocional.  Assim também a nossa relação com Deus deveria ser interiormente

livre, espontânea e aberta.  Frente a outras concepções do passado, acentua-se hoje,

geralmente, que devemos manter e assegurar a relação espontânea do homem com Deus.

A pessoa não deve ser um voluntarista em tudo:  deve deixar um espaço livre à

espontaneidade, na sua vida, incluindo a sua vida de cristão.  Certamente, como em muitas

outras coisas, também aqui se extrapola.  Supõe-se uma maturidade que não existe e que,

no fundo,  não é possível.  Empregam-se, com gosto, se em relação a isto, as palavras de

Santo Agostinho:  "Ama e faz o que quiseres".  Mas, ao dizê-lo, supõe-se algo que não

existe.  Qual de nós ama sempre e de tal modo que possa dizer:  a mim impulsiona-me o

amor, a única coisa que me move é o amor?  Este estado só o conheceremos quando

estivermos na eternidade,  não aqui na terra.  Não:  existe um agere a natura e um agere a

proposito, um actuar espontâneo que nasce da própria natureza e um actuar seguindo um

propósito voluntário.  No passado cultivou-se ao máximo o agere a proposito.  Hoje, pelo

contrário, acentua-se em demasia o agere a natura.  Mas, quantas coisas diversas surgem

de uma natureza que está interiormente tão doente e destroçada!

Em todo o caso, mantemos firme que a nossa vida deve ser um jogo de amor, um jogo do
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filho do Pai com Deus Pai, que também desperta em nós tudo o que é emocional.  Mas não

somos daqueles que afirmam que não deve existir absolutamente nada de voluntário, que

tudo deve ser espontâneo.  Por outro lado, não desconhecemos que este jogo implica

sempre algum  risco, de decisão e de compromisso.  E no caso do jogo de amor com Deus,

implica verdadeiramente uma decisão importante:  uma decisão que abarca nada menos que

toda a nossa eternidade.

A HISTÓRIA COMO UM JOGO DE ESCONDIDAS E ENCONTRO

Devemos acrescentar que este jogo é um curioso "jogar às escondidas", um jogo de procurar-

se  e encontrar-se. Se observarmos como um verdadeiro pai ou uma verdadeira mãe tratam

o seu filho na vida quotidiana, apercebemo-nos de como é frequente jogarem às escondidas.

Que pretende a mãe com isso?  A criança deve procurá-la e chegar a ansiar por ela no seu

íntimo.  E quando voltam a encontrar-se, que imenso gozo experimentam ambas!  Ou essa

outra cena:  o pai pega na criança e atira-a ao ar.  Como reage a criança?  Se fosse outra

pessoa a fazê-lo desataria a chorar,  Mas como se trata do seu pai, fica tranquila e não sente

medo, pois sabe que as mãos firmes e bondosas do pai voltarão a acolhê-la.

Apliquemos isto ao mundo sobrenatural:  se observarmos a acção do eterno Deus Pai, tal

como se nos dá a conhecer nas Sagradas Escrituras, como procede Ele com o seu Filho

Primogénito?  Não joga também com Ele às escondidas?  Escondeu-Se d’Ele no Horto das

Oliveiras, e também na Cruz.  O Primogénito, no entanto, responde procurando o Pai a todo

o momento, permanecendo constantemente voltado para Ele.

Consideremos também o comportamento do próprio Filho de Deus. Na sua vida também

podemos constatar várias vezes o jogo das escondidas.  Esconde-Se no seio da sua Mãe,

na sua natureza humana;  esconde-Se - quase poderíamos dizê-lo assim, se pensarmos na

dor do Senhor na cruz - sob a aparência de um mísero verme:  O salmo tinha dito que Ele

era "um verme e não um homem" (Salmo 21,7); esconde-Se também sob a forma de pão.

E se continuarmos a observar, não se esconde Deus também atrás do homem, tanto atrás

daqueles que nos fazem bem, como atrás dos que nos fazem mal?  Recordemos a imagem

de mãos do Pai:  as mãos de um pai são sempre mãos bondosas;  mas na vida concreta, às

vezes, podem estar cobertas com luvas de ferro.  A obra-prima da nossa vida consiste em

procurar e encontrar também a mão bondosa do Pai por baixo dessas luvas de ferro.
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"Procurar, encontrar e amar a Deus em tudo:  em todas as coisas, em todas as pessoas, e

em todos os acontecimentos"26, é, mais que ontem, a grande tarefa de hoje.  Não queremos

nem devemos entregar-nos a especulações filosóficas até que tudo acabe esfumando-se;

não basta pensar e teorizar sobre Deus: devemos tratar de estabelecer uma relação pessoal

e viva com Deus;  procurá-Lo, encontrá-Lo e amá-Lo também por baixo das luvas de ferro,

descobrindo nelas a mão bondosa do Pai.

Uma grande mística empregou também a imagem da mão, embora de forma distinta.

Deus Pai consegue mãos emprestadas, e estas podem ser tento mãos que fazem o bem

como mãos que fazem sofrer.  Só podemos chegar a compreender estas coisas quando

adquirimos novos olhos para ver objectivamente como Deus penetra na nossa vida, para

captar como a criação está compenetrada de Deus.  Com isto, estamos a abordar coisas

essenciais; a saber: todo o peso que possui a relação entre a Causa Primeira e a causa

segunda.  Este é o pano de fundo de todas as controvérsias da actualidade.

Tudo o mais que se possa dizer, pensar ou fazer, pode ser valioso, mas não toca o problema

de fundo, se não ajudar a esclarecer, a assegurar e encarecer de novo a relação entre Deus -

a Causa Primeira - e a criatura, a causa segunda.

É neste contexto que deve ser visto o que em Schoenstatt chamamos: "lei de condução do

mundo", "lei de ordenamento do mundo" e "lei de aperfeiçoamento do mundo".  Segundo a

lei da condução do mundo, Deus actua através de causas segundas, de acordo com a

transmissão e condução orgânicas.  A lei de ordenamento do mundo mostra-nos que a

criação tem diversos estratos, mas que estas diferentes ordens não subsistem desvinculada

e paralelamente: antes estão entrelaçadas umas nas outras, de forma vital.  Deste modo, a

ordem inferior é expressão, caminho e garantia da ordem superior, e vice-versa.  Por último,

a lei de aperfeiçoamento do mundo diz-nos que Deus escolhe e Se une de forma especial

a algumas causas segundas - que chamamos "casos preclaros" - e que a estas confere

tarefas especiais particulares.  Deste ponto de vista, diga-se de passagem, adquire-se uma

visão inteiramente nova da Santíssima Virgem e da mariologia.  Quando só se conhece o

contacto directo com Deus, e se desconhece a relação da causa primeira com a causa

segunda, tal como foi expressa nas três leis mencionadas, haverá sempre dificuldades com

a mariologia, com a posição e com o papel de Nossa Senhora na história da salvação.
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Provavelmente, o P. Kentenich refere-se ao que santa Teresa escreve em Caminho de Perfeição, cap, XVI, quando explica:  "Pois acreditem
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fazer neste jogo, e todas as outras peças ajudam".
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A HISTÓRIA:  UM JOGO EXIGENTE

Mencionemos neste contexto ainda uma outra expressão:   o jogo de amor com Deus é um

jogo extremamente difícil, porque nos coloca as mais altas exigências. Não raras vezes dá

a impressão de ser um imprevisível "jogo de pauzinhos", no qual tudo se mistura e confunde,

no qual as coisas não podem ser reduzidas a uma lei clara e lógica.  Conhecemos a imagem

típica que Santa Teresinha utiliza.  Ela queria ser como uma bola nas mãos de Deus;  uma

bola com a qual Ele pudesse jogar todos os dias como Lhe apetecesse.  Deus pode atirar a

bola ao ar, pisá-la ou deixá-la abandonada num canto.  Que nos diz isto a nós?  Se a nossa

vida é como esse jogo com a bola, ou esse jogo de pauzinhos, na forma que acabamos de

descrever, então haverá na nossa vida e nos acontecimentos do mundo inúmeras coisas que

não podem ser interpretadas pela pura razão natural.  E, nesse caso, só nos resta uma coisa:

entregarmo-nos total e radicalmente ao Deus vivo!  Nesse caso, não posso dizer:

"Compreendo como Deus me trata e o que Ele faz comigo".  Só chego a compreendê-lo

quando ilumino o escuro da minha vida com a inabalável convicção de fé:  "Sabemos que

Deus concorre em tudo para o bem dos que O amam" (Rom 8,28).

A HISTÓRIA COMO UM "JOGO DE XADREZ"

Por último, podemos considerar o jogo de amor com Deus como um "jogo de xadrez".

Pelo menos assim o vê a grande Santa Teresa de Ávila.  No jogo de xadrez trata-se, em

última análise de dar xeque-mate ao rei.  Mas, quem pode consegui-lo?  Quem tem essa

tarefa?  Para Teresa há apenas uma figura do tabuleiro de xadrez que pode consegui-lo:  a

rainha27.  E essa "rainha" é o ser humano, é ela mesma.  Ela pode pôr em cheque o rei

porque ela é a filha do rei; e - devemos atentar bem nisto - se ela é a filha do rei, então,

possui uma dignidade nobre, real, divina.

Penso que esta imagem nos mostra uma tarefa que é indispensável reassumir e concretizar

nos nossos dias.  Na história de Schoenstatt houve um tempo em que vislumbrámos
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claramente esta tarefa.  Foi quando as primeiras ondas do movimento litúrgico percorriam a

Alemanha e se mostrava, como raiz da espiritualidade litúrgica, o Corpo Místico de Cristo,

o ser membro de Cristo.  Penso que se quisermos encarnar uma nova humanidade, no

sentido da Igreja do futuro, nas mais "novas praias", deveremos ver novamente, ensinar e

mostrar esta realidade.  Trata-se da elevação da nossa natureza humana, de podermos

erguer-nos sobre o puramente natural para penetrarmos no divino; ou como o expressa São

Pedro: de sermos "partícipes da natureza divina" (2 Ped 1,4).

Existem muitas coisas que consideramos importantes;  por exemplo, a nossa liberdade

humana.  Mas, serão estas coisas verdadeiramente as mais importantes?  Hoje está em jogo

o máximo:  a interrogação acerca de Deus, a pergunta:  é Deus uma realidade?  Há um

Deus vivo?  A ordem sobrenatural é uma ordem real?  Ou é tudo isto pura imaginação?  É

chegada a hora de mudarmos a nossa maneira de pensar, de mudarmos de orientação e de

voltarmos a aspirar a ideais.  A nossa vida não pode afundar-se na animalidade.  Temos de

retomar a consciência da nossa nobreza divina.  Só a rainha ou o filho do Rei, podem dar

xeque-mate ao Rei;  mas isto não acontecerá se eles não se puserem ao lado do Rei e,

menos ainda, se tentarem erguer-se acima do Rei - mas quando se põem diante do seu Pai

e seu Rei com a humilde consciência da sua contingência.

PERTURBAÇÕES

NO DESENVOLVIMENTO

 DA PERSONALIDADE

Em 1950, o P. Kentenich deu um curso pedagógico que foi depois

publicado em forma de livro sob o título Grundriss einer neuzeitlichen

Pädagogik, Schönstatt-Verlag, 1971.

Traduzimos uma parte (pag 170-184) que toca importantes aspectos da

repercussão psicológica da culpa e pequenez não reconhecidas nem

compreendidas, tais como as repressões e compensações psicológicas.
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A meta que o P. Kentenich pretende atingir é conseguir a harmonia de

uma personalidade madura, livre de todas as inibições e impedimentos

psicológicos e capaz de estabelecer vínculos pessoais fecundos com

Deus, com a comunidade, com as coisas e com o trabalho.

A RAÍZ DE MUITAS DOENÇAS DO CORPO E DA ALMA

Gostaria de dizer umas palavras sobre a educação para a humildade.  Começarei pelo ponto

de partida das nossas reflexões.  Já citei as palavras do psicoterapeuta Schottlände28.  A sua

rica experiência mostrou-lhe existirem uma infinidade de doenças,  neuroses, que  têm a sua

origem no facto de o homem contemporâneo não ser capaz de assimilar psiquicamente:

1. - que tem um corpo e, portanto,  tem limites;

2. - que é sexuado e, portanto, não é perfeito em si mesmo e precisa de ser

complementado por outro;

3. que é um ser comunitário e, portanto, que depende dos outros.

Tivemos oportunidade de ver a "análise do estado de desintegração do homem", que nos

apresenta Wust29.  Segundo ele, o homem é um ser limítrofe num duplo sentido.  Por um

lado, possui limites que são consequência da sua estrutura de ser;  no entanto, e por outro

lado, mau grado as suas limitações projecta-se e abarca todas as esferas do ser.

Se o homem sofre já de tantas neuroses por causa dos seus limites, quanto mais não se

manifestarão estas se, ao penetrarmos mais fundo, constatarmos não só limitações derivadas

da estrutura de ser, mas  também fraqueza moral, até mesmo o pecado e o pecado grave.

Compreende-se, então, que é tarefa do homem de fé, assim como dos sacerdotes e dos

membros de comunidades religiosas, aprender a lidar melhor com o seu sentimento de culpa

e a sua necessidade de castigo e não de os reprimir.  Caso contrário, deve-se prever que o

corpo e a alma vão ter de pagar a conta.
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A culpa e as fraquezas não compreendidas e não reconhecidas são terreno de cultura de

muitíssimas doenças do corpo e da alma.  Repitamos, de novo:  a culpa e as fraquezas não

compreendidas nem reconhecidas.  A virtude capaz de produzir a cura neste caso e à qual

nos referimos neste contexto, foi chamada "humilitas" - humildade - pelos antigos mestres

de ascética.

DESCRIÇÃO DA HUMILDADE

São Bernardo define-a assim:  "Humilitas virtus qua homo, verissima sua agnitione, sibi ipsi

vilescit". Nós, homens contemporâneos, em geral não compreendemos esta definição de

humildade porque consideramos as coisas com uma mentalidade mecanicista (...).

A tradução da citação é a seguinte;  A humildade é a virtude pela qual o homem - baseado

num conhecimento veraz de si mesmo - se estima de pouco valor.

Para  que não despertem em nós sentimentos de inferioridade, devemos considerar a

humildade no contexto do organismo global das virtudes.  Isto porque, como filhos da Idade

do "Iluminismo", temos pouca capacidade para pensar de forma orgânica.  Por isso devemos

completar a definição e dizer:  A humildade é a virtude que nos torna capazes e nos motiva,

baseados no reconhecimento claro e verdadeiro de nós próprios e de Deus, a estimar-nos

como pouca coisa quando separados de Deus e como pessoas de grande valor e grandeza

quando unidos a Ele.

.

A HUMILDADE NÃO PODE EXISTIR SEM O AMOR

A que se refere, portanto, a humildade?

A uma auto-avaliação correcta. Os fundamentos da autêntica humildade são a verdade e a

justiça.  O indivíduo deseja ver-se a si próprio com veracidade e tratar-se de uma forma justa.

Por isso, quando nos afastamos da ordem de ser moral, a natureza - se é sã - exige um

reconhecimento e uma confissão franca:  "aqui houve culpa;  isto foi uma falta;  isto é pecado!

Por isto tu mereces um castigo;  isto deve ser reparado".  Se não sabemos reconhecer a

nossa realidade, tarde ou cedo nos desmoronamos psíquica e fisicamente, adoecemos cada

vez mais, até cair na compulsão psíquica, da qual sofrem tantos dos nossos
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contemporâneos.

Permitam que me detenha neste ponto para que captemos melhor o que significa a culpa não

compreendida nem reconhecida.  Novamente devemos partir do axioma:  a ordem do ser

determina a ordem do actuar.  Interroguemo-nos sobre a essência do homem.  Não

enumerarei uma série de definições científicas.  Selecciono as que melhor nos  servem neste

contexto.  Uma delas diz:  o homem é uma unitas multiplex, uma unidade multiforme.

No homem existem diferentes níveis de ser.  Essencialmente, distinguem-se três esferas de

ser e de vida.  O nosso livro, “Santidade de todos os dias”30, denomina-os (de forma popular)

"animal, anjo e filho de Deus".  Do ponto de vista puramente filosófico, fala-se de corpo, alma

e espírito.  

O filósofo entende por alma e espírito o seguinte: a alma é o princípio espiritual que anima

o corpo.  Fala de espírito na medida em que a alma está aberta à verdade e é capaz de

elaborar ideias espirituais.  Estas três esferas unem-se no núcleo da personalidade .  Por isso

falamos de uma unitas multiplex, de uma unidade multiforme e multifacetada.

Ora bem, se considerarmos o homem na sua evolução, constatamos que cada uma destas

esferas do ser - corpo, alma e espírito - quer alcançar a plena maturação.  Se seguirmos o

processo evolutivo destas três esferas do ser na experiência prática, observamos o seguinte:

1. O crescimento dá-se nelas de forma simultânea, mas não de modo uniforme.

2. Desde o pecado original, cada nível do ser tende a desenvolver-se com o

máximo de independência e autonomia, segundo as suas próprias leis.

3. O sentido do desenvolvimento é, do ponto de vista  meramente filosófico,  a

personalidade madura.  Todas estas esferas do ser que se desenvolvem de

forma simultânea, mas não uniforme, devem chegar a constituir pouco a pouco,

a unidade integral da personalidade madura (...).

Se reflectirmos sobre a possibilidade de o homem chegar a encarnar uma personalidade

madura, tal como acabamos de a descrever, temos de dizer que o não alcança.

O psicólogo só pode afirmar: ainda que o espírito saiba claramente que deve fazer isto ou
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aquilo; apesar de a vontade desejar manter a unidade da totalidade orgânica da ordem do

ser (...), muitas vezes não o consegue.  Cometem-se sempre  erros e desvios no

desenvolvimento.  Esta é uma constatação psicológica.

Onde reside a causa desta situação?  A resposta só a pode dar o teólogo:  existe um

mistério.  O pecado original é a raiz da culpa e das fraquezas.

Pelo pecado original a natureza humana tornou-se débil e frágil, de modo que não é capaz

de executar aquilo que se propõe; e além disso, não conhece o que na realidade deveria

conhecer.  Compreende-se, pois, que não é possível alcançarmos plenamente nesta terra

a personalidade madura e plena, na medida em que o desejaríamos.  Não podemos subtrair-

nos inteiramente à culpa e às fraquezas.  Só Maria é excepção;  Ela não conhece nem as

fraquezas nem a culpa.

PERTURBAÇÕES NO PROCESSO 

DE AMADURECIMENTO DA PERSONALIDADE

Ora, se observarmos a evolução da personalidade no seu processo de amadurecimento,

verificamos que podem surgir uma série de falhas ou desvios (...).  Consideramos

particularmente três:  as repressões, as compensações, e a culpa e fraquezas não

reconhecidas.

1.  As repressões psicológicas

Em qualquer das nossas camadas do ser pode dar-se um movimento vital;  pode dar-se, por

exemplo, na esfera corporal.  Em geral, existe a crença de que as repressões se limitam ao

sexual;  mas não é exacto:  um certo bloqueio e, portanto, uma certa repressão, pode dar-se

em qualquer das três esferas do ser.

A esfera bloqueada entra em estado de alarme permanente.  Quando isto acontece na ordem

corporal, trata-se, antes de mais de problemas relacionados com a sexualidade.  Quanto à

alma, trata-se da repressão de movimentos e sensações afectivas.  Se não são dominados

e orientados de forma adequada, impedem o amadurecimento da personalidade.  Temos,

então, por exemplo, esse tipo de homem do qual se crê não ter afectos.  O que acontece

realmente é que estão reprimidos.  Trata-se de sintomas patológicos que evidenciam
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dificuldades no desenvolvimento e no crescimento.

A própria esfera espiritual superior conhece repressões, especialmente no que se refere ao

religioso.  Também a tendência religiosa do homem (...) pode ser objecto de fortes

repressões, quer dizer, pode ser desviada do seu objecto próprio, do Deus pessoal.

O afecto reprimido causa um desassossego permanente.  Deste modo nunca poderá chegar

a formar-se uma personalidade íntegral.  Quem reprime a vivência religiosa, procura por todo

o lado uma existência fantasma, apegando-se a isto e àquilo;  o homem economicista adora

a economia; o intelectualista, a razão, e assim sucessivamente.

Vale a pena determo-nos um instante nestes desenvolvimentos falhados.  Analisemos

qualquer aspecto, seja o religioso, o afectivo ou o sexual.  Como se apresenta o processo

vital da repressão?  Uma esfera de ser é separada da outra, ou, melhor dito, o processo vital

de uma esfera de vida fecha-se totalmente face ao que sucede na outra.  Isto provoca um

forte estado de angústia.  E este estado angustiante traduz-se num permanente estado de

tensão, num estado de alarme permanente.  Vive-se num conflicto constante.

Que quer dizer "estado de alarme"?  Algo foi reprimido, foi bloqueado por outra esfera de

vida:  o afecto reprimido não suporta este tratamento.

Considerem-se, por exemplo, os impulsos do afecto.  Por natureza, todo o homem possui

afectividade;  mas, se esta não se desenvolve, se se bloqueiam ou reprimem afectos, temos

como consequência o estado de intranquilidade subsequente, que tem a sua origem no

afecto reprimido, ou no facto de que a esfera de vida bloqueada não suporta ser assim

tratada.

Nós pedagogos, que lidamos com o homem contemporâneo, deveríamos estar muito seguros

e usar de muito profissionalismo neste campo.  Quando não, aplicaremos as antigas

verdades católicas de forma equívoca.  Queremos formar santos mas formamos pessoas

histéricas.  É importantíssimo (...) que desenvolvamos mais capacidade profissional neste

campo (...).  Portanto, não à repressão psicológica!  Devo dizer, então, "domínio de si

mesmo"? Não, diria antes:  A obra prima na educação consiste numa certa orientação interna

da afectividade.  A esfera bloqueada deve ser desdobrada.

Suponham que alguém experimenta um movimento afectivo, ou um impulso sexual.  Então,

por puro temor, gera-se a constante repressão:  a vontade "poderia, poderia, poderia..."
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consentir. Por isso reprimo. Bloqueia-se a esfera inferior (...).  Compreende-se como é

importante solucionar esta repressão!  Isto significa que tomo as rédeas do impulso e procuro

que as outras esferas psíquicas entrem também em acção.  Quer dizer: que sejam chamados

a participar o homem inteligente e o filho de Deus, que temos dentro de nós.  A tentação faz-

me sentir interiormente fraco e desvalido.  Experimento, então, a minha limitação e interpreto

o desvalimento dentro da perspectiva do filho de Deus:  o Senhor quer saber-me dependente

d’Ele e, por isso, com simplicidade e humildade, atiro-me para os seus braços.

Deste modo chegamos a ser senhores dos nossos afectos. Em lugar duma repressão,

operou--se o domínio da afectividade, ou uma adequada sublimação da afectividade.

Gostaríamos de viver sem repressões.  No entanto, se de facto somos invadidos por

repressões, também devemos aprender a utilizá-las para a edificação da personalidade.

Pode-se assim perceber que a peça principal neste contexto é o heroísmo da infância

espiritual ou "a genialidade da simplicidade".

É necessária uma enorme genialidade para poder sobrepor-se a todas as dificuldades e

amadurecer .  É claro que esta "genialidade da ingenuidade", requer, em inúmeras ocasiões,

que demos saltos mortais, em particular sempre que as repressões se converteram numa

compulsão interna.  Só o salto mortal para os braços de Deus nos salvará (...).

2. As compensações

Em segundo lugar, consideremos as compensações.  Compensação é sinónimo de

restabelecimento do equilíbrio. Repressão e compensação condicionam-se reciprocamente.

A compensação também pressupõe uma deslocação na esfera psíquica.  No entanto, a

pessoa pode não ter a coragem de utilizar esta sensação integrando-a no amadurecimento

da personalidade.  Que acontece então?  Produz-se uma espécie de engarrafamento, de

limitação.

Por exemplo, tenho consciência, mas não sei como interpretar o sentido de uma disposição

legal.  Então, agarro-me rigidamente à letra da lei, porque sou incapaz de lidar com a maré

de afectos interiores.  Se não se produzir a sublimação e integração dos afectos no núcleo

da personalidade, de modo tal que esta possa amadurecer como é suposto, produz-se uma

espécie de compensação.

Quando encontrarmos pessoas que se agarram compulsivamente aos aspectos  formais, em
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geral, é claro que se trata de compensações que mostram a sua incapacidade de dar livre

curso ao processo de amadurecimento interior.  A natureza do indivíduo angustia-se ante a

possibilidade de que alguma esfera da sua psique se extravie e responde fixando-se

rigidamente nos regulamentos.  Outros, em contrapartida, apegam-se às formas, porque lhes

falta  a capacidade para instaurarem em si mesmos, o organismo total de vinculações31

Pessoas formalistas, geralmente, carecem de verdadeiros vínculos pessoais e, por isso,

produz-se nelas a compensação, por meio da observância rígida e obsessiva das formas.

A nossa natureza psicológica pede segurança e procura erradamente obtê-la deste modo.

Como são poucas as pessoas que possuem, hoje em dia, um são organismo de vinculações!

Ou estão obsessivamente apegadas a ideias, quer dizer, tendem a ter ideias obsessivas, ou

estão apegadas angustiadamente às formas.  Por isso, que importante é, hoje, cultivar um

são organismo de vinculações, a pedagogia de vinculações!  Quem ignora estes factos acaba

por cometer erros na própria auto-educação e na educação dos outros.

3. A culpa e a fraqueza não entendidas nem reconhecidas

Voltemos agora ao nosso ponto de partida, no qual devem convergir todas as nossas

reflexões.  Uma terceira causa para os desvios no desenvolvimento da personalidade é

constituída pelo não reconhecimento e a não compreensão do sentido da culpa e da fraqueza

pessoal. Quando falamos de culpa, referimos-nos ao pecado;  quando falamos de fraquezas,

referimo-nos às imperfeições relacionadas com a nossa natureza e com o processo de

amadurecimento.

Permitam-me que o repita - e é dogma da Igreja - que o homem, sem uma graça muito

especial, não é capaz de evitar o pecado. 

Existem culpa e fraquezas não compreendidas.  A causa da culpabilidade e da debilidade é

o pecado original.  Portanto, não faz sentido tentarmos evitar cometer todo e qualquer erro;

ou imaginarmos não ter qualquer culpa ou fraqueza.  Podemos ter essa intenção, mas nunca

o conseguiremos.  Quem não sinta culpa é inautêntico até à medula.  Até o justo cai sete

vezes (...).

O sentido útil da culpabilidade e das faltas é levar-nos a alcançar uma vigorosa consciência
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de dependência de Deus.  Nisto consiste a autêntica religiosidade. Religião deriva de

"religare", que significa “atar ao ponto de origem”.  O que dá sentido verdadeiro às nossas

faltas é o crescimento ilimitado do verdadeiro e autêntico amor a Deus.  O felix culpa! Ó culpa

feliz!32.  É tão importante saber aproveitar correctamente as faltas!  O ideal não é manter a

todo o custo o "colarinho imaculado", mas saber-se dependente de Deus.

Assim se nos apresenta São Paulo, o grande metafísico e teólogo (...). Tem diante dos seus

olhos o universo inteiro, o pecado do seu povo, os pecados de todo o universo, e surge,

então, a pergunta:  porque escolheu o Senhor uma ordem segundo a qual o homem peca?

Não podia ter escolhido outra ordem das coisas?  A resposta é conhecida:  escolheu esta

ordem das coisas com o fim de poder mostrar, mais ainda, a sua misericórdia à

Humanidade33.  O verdadeiro sentido da culpa não é o bloqueio contraído, mas o crescimento

e a integração das nossas três esferas do ser e da vida nos degraus e nas infinitas alturas

do autêntico e verdadeiro amor de Deus.

Nós, homens contemporâneos, doentes, muito doentes, quanto mais contacto temos com o

moderno mundo pagão que nos rodeia, tanto mais devemos prever que cometeremos falta

após falta, que sentiremos culpa após culpa.  Isto não nos vai ser poupado.  Por isso, o

importante é compreender a fundo o sentido da culpa.

Quem quer manter-se "impecável" a todo o custo, ou sofre de repressões, ou de tendências

de compensação.  Se concentrarmos todas as forças em "não sujar as mãos" não seremos

nunca um homem religioso, nem sequer tocaremos a esfera do religioso.

Deus quer de nós uma dependência filial cheia de afecto.  E, normalmente, não aprendemos

a dependência de Deus se não cometermos “erros”.  Claro que nos esforçamos por não os

cometer.  Mas trata-se de algo muito diferente duma "coacção", dum "por motivo nenhum".

Esta atitude é a própria do homem que está doente de moralismo, do ético, do que reprimiu

o religioso:  só se movimenta no âmbito do mundo ético e não quer sair dali.

Em contrapartida, o Senhor quer que as três esferas do nosso ser penetrem até ao religioso,

até Ele.  O autêntico sentido da culpa é e será o crescimento sem fim do amor.  Assim, com
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o tempo, vamos também compreender melhor o que diz São Bernardo: que a medida do

amor de Deus é sem medida.

O meio mais valioso para enraizar-nos em Deus é a nossa miséria e debilidade. Que grande

é o homem que é capaz de repetir e que consegue pronunciar as palavras:  Deus ama-me

por causa das minhas faltas;  porque sou pequeno, e não apesar de ser pequeno.  

Conhecemos a grande lei:  Opera Dei ex nihilo, as obras de Deus surgem do nada.  Temos

que tomá-la a sério.  Deus ama o nada;  Deus procura o nada moral e actua através desse

nada moral.

Meditemos:  por  causa da minha pequenez, não só apesar da minha pequenez,  mas porque

sou pequeno. O meu desvalimento precisa de ser reconhecido por mim; e junto com o

desvalimento serão reconhecidos a dependência e o apego, cheio de carinho, a Deus.

Se conseguir assimilar pessoalmente este processo vital, chegará o dia em que possa dizer:

"por causa da minha pequenez ...".  Nesse caso, a minha pequenez, as minhas faltas e

pecados, não enquanto tais, mas vistas no contexto da debilidade do meu ser, constituirão

o meu título básico para apelar à misericórdia divina.

Estas devem ser as características próprias da espiritualidade do homem contemporâneo.

Também o homem actual, também nós, somos chamados à santidade.  É este o contexto no

qual devemos igualmente compreender a missão de Santa Teresinha com o seu evangelho

da infância espiritual (...).

NECESSIDADE DE CONFESSAR E EXPRESSAR AS NOSSAS CULPAS

Quem conhece o homem contemporâneo, sabe que a culpa e a debilidade precisam de

reconhecimento e aceitação.  E aqui começa a patologia do homem moderno: ele deseja

elevar-se a si mesmo e instalar-se num trono.  "Se existissem deuses, não poderia aguentar

o facto de não ser deus" (Nietzsche).  Esta forma de ateísmo contagiou-nos, mais a uns do

que  a outros mas, certamente, a todos.

O homem que não reconhece a culpa e a fraqueza que nele existem, não é sincero.  Mas o

homem actual, possui ainda sanidade suficiente na sua natureza, para defender-se contra

o auto-engano.  Por isso: tiremos a máscara!  Não queiramos camuflar sempre e justificar as
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nossas debilidades! Se a natureza humana quer permanecer sã, precisa de ter um sentido

que a oriente para a justiça e para a verdade: isto exige o reconhecimento da culpa e das

fraquezas.  Grande número de ataques de histeria dão-se em pessoas de ambos os sexos

porque elas fogem diante da culpa, ou porque esta é tomada com leviandade.  Como

consequência, procuram compensações.  Mas não tem de ser assim: não devemos permitir

que o sentimento de culpa pessoal desemboque em fenómenos patológicos, tanto de ordem

física como psíquica.

Relembremos as palavras de Schottländer: o próprio facto de ter os seus limites naturais

acarreta doenças para o homem contemporâneo.  Mal pode suportar que tem um corpo; que,

como ser comunitário e sexuado, necessita de complementaridade.  Se sofrer as

consequências da limitação ontológica do nosso ser produz já tantos estados de neurose,

quanto maior não será o conflicto interior se não for reconhecida a verdadeira culpabilidade

e fraqueza.

Devido ao factor psicossomático e à mútua interdependência do psíquico e do físico, é

próprio da natureza do homem querer manifestar exteriormente o que sente na sua

consciência.  A tendência para confessar a sua culpa está presente nele.

Há confessores que cometem erros espantosos neste campo.  Não compreendem a

necessidade de confessar as debilidades e dizem:  "Isto e aquilo não é pecado, e portanto,

não precisa de confessá-lo!".  Compreendem o que isto significa para o homem actual?  Há

culpas que corroem a alma, que querem ser reconhecidas.  Portanto, é um erro dizer que

basta passar uma esponja sobre o assunto ... Como é superficial  esta afirmação!  Onde quer

que exista a culpa, o coração pede a confissão;  com maior razão se é um coração nobre e

puro; precisa de reconhecer a culpa e confessá-la, de manifestá-la com toda a simplicidade.

Compreende-se, então, que a pessoa humana, especialmente um ser humano afectuoso e

vinculado ao natural, como é a mulher, tenha tendência não só para confessar a culpa a uma

pessoa humana, mas também para expressar o sentimento de culpa por meio do gesto.  São

coisas que hoje em dia se ridicularizam.  No entanto, as atitudes e práticas penitenciais das

antigas ordens religiosas têm um sentido profundo.  Só é necessário que redescubramos o

seu sentido último.  Estas atitudes físicas ou corporais expressam de forma simbólica, e de

modo melhor, o que as palavras não podem dizer.  E se me é dado realizar este gesto

simbólico perante uma nobre pessoa humana, isso toca, então,  profundezas extraordinárias

da alma.
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A nossa pedagogia contemporânea deve reorientar-se nesta direcção; e, assim, não

continuaremos a ridicularizar gratuitamente, de forma superficial, muitos hábitos antigos que

já não compreendemos.  Como nós mesmos não pomos em prática muitas destas coisas,

adoecemos física e psiquicamente e acabamos contagiando os outros no mesmo sentido.

Compreendem agora o que significa educação para a humildade?  Infelizmente, o que foi dito

são apenas algumas reflexões.

A ARTE DE TIRAR PARTIDO

DAS NOSSAS FRAQUEZAS

A espiritualidade e a ascética que o P. Kentenich propõe, procura unir a profundidade

e solidez dos princípios com uma aplicação prática e adequada à vida concreta;  quer

alcançar não só as zonas conscientes da nossa personalidade, mas ao mesmo tempo

as zonas sub-conscientes.

O presente texto corresponde a homilías inéditas de 1963.  Possuem um acentuado

tom coloquial que quisemos respeitar na tradução.

A CULPA NÃO COMPREENDIDA NEM RECONHECIDA

Gostaria de destacar um aspecto que é hoje frequentemente esquecido.  Fala-se  muito do

que aqui, nos Estados Unidos se denomina "doente mental"34, quer dizer, uma pessoa

psiquicamente anormal.  E parece-me que podemos postular a priori, se é que o não
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sabemos por experiência:  hoje em dia, existe uma infinidade de pessoas que, neste sentido,

sofrem duma debilidade.  Quantas coisas nos dizem os médicos a esse respeito!  E tudo é,

ou pode ser, parcialmente correcto.  No entanto, existem causas ainda muito mais profundas

para esse mal, e é necessário aprendermos a analisá-las na nossa própria vida interior.  O

homem contemporâneo - e isto vale por igual para pessoas cultas, idealistas e religiosas -

sofre do que poderíamos chamar sentimento de culpa não compreendida nem reconhecida.

Faz parte duma autêntica e verdadeira sabedoria de vida  ser capaz de admitir que, a longo

prazo, não podemos viver sem misérias, sem culpa ou sem sentimento de culpa.  Uma

verdadeira formação humana implica, em grande medida, aprender a viver com as próprias

fraquezas; e até, aprender a tirar proveito das nossas debilidades.  O nosso sistema ascético

insiste repetidas vezes que, para nós, deveria ser evidente a importância de aproveitar todos

os acontecimentos da nossa vida como uma "escada" para o céu (...). Temos de chegar a

considerar absolutamente todas as coisas à luz de Deus.  O imperativo consiste em:  "colocar

uma escada" em cada pessoa com quem nos encontramos - em cada destino humano -, para

que possa subir a Deus por meio dela.  Ora bem, se acrescentamos:  "com excepção das

nossas fraquezas", excluímos parte considerável da nossa vida de entrega a Deus.

Temos que aprender a procurar um sentido para as nossas fraquezas, colocando nelas a

escada.  Como conseguirei, então,  suplantar as minhas fraquezas?  O que hei-de fazer para

não “ter cãibras” interiores?  Como poderei chegar a cultivar o sentimento e a consciência de

culpa, sem reprimir ao mesmo tempo a necessidade de expiação e castigo?  Estas são

perguntas que tocam essencialmente o processo de aperfeiçoamento da nossa natureza (...).

A nossa natureza é fraca e permanecerá fraca.  Mais importante, e mais trágico ainda, é não

admitirmos a culpa.  E esta é uma das tragédias do nosso tempo.  A época contemporânea

não reconhece a culpa.  Permite assim que a pessoa degenere e "engula" todas essas

fraquezas - por assim dizer - como “pecados frescos”: assim, "se arruma tudo" ... Não é

verdade?  É o que acontece quando não reconheço a minha culpa, em primeiro lugar, diante

de Deus;  quando não admito e não digo a mim mesmo:  "nisto  sou culpado". Não andemos,

pois, sempre a tentar esconder-nos, ou a encobrir-nos com uma espécie de "verniz".

Admitamos a culpa!  Poderemos, então constatar a liberdade interior que proporciona esta

nova atitude.  Um sem número de pessoas sofrem, hoje em dia, de doenças psicológicas e

psicossomáticas, porque esqueceram o que significa confessar-se.

Prescindamos por um momento do carácter sacramental da confissão, e consideremo-la
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como meio para reconhecer que cometemos  faltas e que pecámos nisto ou naquilo.  Trata-

se, portanto, de trazer para a luz os escaninhos ocultos do nosso coração.  Trata-se de

deixar desaguar todas as experiências não digeridas que estão vivas no nosso sub-

consciente no ritmo de vida de Deus.

Neste sentido, já por outras vezes me referi à amargura interior que se nota em muitas

pessoas.  Ela é só um exemplo entre muitos.  É também possível que feridas antigas, talvez,

por exemplo, relacionadas com o sexto mandamento, não tenham sido assimiladas

interiormente.  Seja qual for o tipo de experiências de que se trate, referimo-nos aqui a elas

de forma global.  Seja qual for o caso, devemos reflectir sobre o que se arrasta e move no

nosso sub-consciente.

Temos que tornar mais compreensíveis os factos incompreensíveis da nossa vida.  A que me

refiro?  Às fragilidades da nossa natureza e ao que não foi educado; a essas muitas

"manhas" que surgem da fragilidade da natureza. Não esqueçamos que estamos feridos pelo

pecado original e que, por isso, é evidente que não alcançaremos nunca ver-nos livres de

problemas e de misérias.  É pois claro que devemos cultivar de forma adequada a

consciência de culpa e a forma de lhe responder.  E isto requer também a nossa cooperação.

CONSCIÊNCIA DE CULPA "ASCÉTICA" E CONSCIÊNCIA DE CULPA "MORAL"

Permitam que me detenha neste ponto, pois creio que tem a ver com coisas muito concretas.

Não afoguemos nunca a consciência de culpa, menos ainda se esse sentimento surgir em

nós por causa das nossas misérias! Há que  distinguir  - e parece-me que isto é importante

para a nossa própria vida, sobretudo no caso de almas particularmente sensíveis - entre a

consciência de culpa "ascética" e a consciência de culpa "moral-teológica".

A consciência de culpa ascética desperta numa natureza nobre quando surgem tentações

que perturbam o corpo e a alma.  Apesar de sabermos que, do ponto de vista teológico, e

também do filosófico e psicológico, não podemos evitá-lo,  o sentimento subsiste:  um corpo

estranho introduziu-se na nossa natureza.  Talvez recordemos, por exemplo, a primeira vez

em que mentimos.  Naquela altura, naturalmente, não sabíamos nada sobre o pecado;  não

conhecíamos o conceito "pecado"; mas a natureza, mesmo que não esteja ainda educada,

mesmo que esteja ainda - por assim dizer - "em bruto", reage sempre.  Talvez  recordemos

como corámos quando mentimos pela primeira vez.  Ninguém se apercebeu.  E, no entanto,
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um estranho calor ruborizou o nosso rosto e uma estranha confusão se apoderou do nosso

ser.  Era a tal sensação:  um corpo estranho introduzira-se na nossa natureza.  Tenhamos

sempre presente que almas nobres, especialmente as almas femininas, vivem estas

situações de modo particularmente doloroso.

Surge naturalmente, a pergunta: o que devo fazer?  Devo simplesmente dizer a mim próprio

"não era pecado" e, portanto, não dar importância ao assunto?  Se agíssemos assim

faríamos muito mal a nós mesmos.  É certo que, do ponto de vista teológico-moral, não

temos culpa, não é verdade?  Não vamos, pois, falar de pecado.  O que quero dizer é que

quando algum corpo estranho se introduz na nossa natureza, temos que saber reconhecê-lo

como tal.  Por um lado, devemos evitar que a alma adquira um falso sentimento ou

consciência de culpa.  Mas, por outro lado, também não devemos ignorar cobardemente tudo

o que desperta na nossa natureza qualificando-o como algo sem sentido.  Há tantas coisas

nobres e delicadas que hoje em dia quase se desconhecem e nem se nomeiam.  Portanto,

como já dissemos, o princípio a manter é:  não calcar nem eliminar uma  tal consciência de

culpa.

Ora bem, temos, então, que prever que, hoje ou amanhã, um corpo estranho invadirá a nossa

natureza;  tomamos, então, consciência disso.  Usando a  razão, podemos clarificar este

sentimento e dizer:  "trata-se de uma falta que é fruto de uma situação de surpresa, não é,

portanto, um pecado".  Mas se acrescentamos:  "Continuemos em frente na mesma linha!",

assassinamos e matamos reacções extremamente delicadas da nossa natureza.

Se me permitem falar de forma mais concreta, formularei a seguinte pergunta:  Como

devemos comportar-nos ante tais reacções e sensações interiores?  Vou responder de forma

global, quer se trate daquilo a que chamámos culpa ascética, quer da culpa moral-teológica

(...).  Devo reconhecer que tais misérias são o pão de cada dia, enquanto estivermos sujeitos

ao pecado original.  Só na visão beatífica nos veremos livres delas.  Mas enquanto esse

estado não chegar temos de estar preparados para que de alguma forma, irrompa na nossa

natureza todo o tipo de misérias (...).

Permitem-me que use uma analogia?  Quando olho para o meu quarto de manhã não reparo

que há pó;  mas, ao meio-dia, quando o sol brilha e nele penetra um raio de luz, posso

observar até as mais finas partículas de pó que estão suspensas no ar.  Assim sucede

também com a nossa alma:  quanto mais perto estamos de Deus, tanto mais claramente nos

apercebemos de cada partícula de pó.  Não pensemos portanto que é supérfluo ocuparmo-
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nos destas pequenas coisas.  Se queremos de verdade formar-nos, então, estas pequenas

coisas são decisivas (...).  Portanto, devemos aprender a arte de enfrentá-las.

Em que consiste esta arte?  Temos que saber assumir as nossas fraquezas de tal modo que

nos levem a Deus.  Isto será sempre o mais importante;  saber aproveitar todas as situações

com o fim de converter-nos autenticamente em pessoas orientadas para o mais além, para

o mundo sobrenatural.  Se não nos convertermos em homens do mais além, por excelência,

rapidamente chegaremos a ser homens escravizados no mais aquém;  em todo o caso,

perderemos o élan vital.  Que devemos então fazer?  (...).  Considerarei duas perspectivas,

uma negativa e outra positiva.  Primeiro: o que não devo fazer;  e, em segundo lugar, o que

devo fazer.  Darei quatro respostas para cada um dos casos (...).

O QUE NÃO DEVEMOS FAZER QUANTO ÀS NOSSAS CULPAS E FRAQUEZAS

1. Não se surpreender

Em primeiro lugar, não devo surpreender-me: isto é muito importante para a pessoa que quer

permanecer interiormente sã, apesar das suas fraquezas, e, inclusivamente, por causa

dessas fraquezas (...)

Já  sabemos o que o dogma nos diz acerca da universalidade do pecado original.  Se me

conheço tal como sou;  se reparo nas contradições existentes na minha natureza;  se olho

para trás, para a história do meu grupo familiar;  se sei quais foram os traços característicos

dos meus antepassados - do meu pai ou da minha mãe, dos meus avós ou de quem mais

queira averiguar -;  se conheço essas disposições latentes nos meus antepassados, (e não

devo envergonhar-me de admiti-lo, pelo menos  perante mim mesmo), considerando todas

essas coisas,   parece-me que deveria dizer a mim próprio:  que motivo tenho para estranhar

que apareçam ervas daninhas no meu jardim?  Dada a qualidade de terreno em que plantei

aquilo que o Senhor me deu,  não tenho verdadeiramente de maravilhar-me ou surpreender-

me.  Talvez devesse surpreender-me - o que não é difícil se tenho um são conhecimento de

mim mesmo - que as coisas não sejam ainda piores.

Se faço  uma ideia, que seja, da fragilidade da minha natureza, terei, realmente, inúmeras

ocasiões para chegar a esta conclusão.  Pode abrir-se um abismo após outro;  pode ser que

tudo “ferva” no meu interior, que dele brotem misérias e mais misérias; se olhar para trás, e
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contemplar aquilo que há no meu íntimo, tenho motivo para dizer:  surpreende-me que as

coisas não sejam ainda piores (...).

Se queremos percorrer o caminho da liberdade, da autêntica liberdade:  não podemos,

passar por alto tais atitudes e situações.  Portanto: para aprendermos a aproveitar

correctamente as nossas misérias, com o fim de, por meio delas, nos unirmos ao Senhor, na

prática deveremos deter-nos sempre naquelas coisas que sentimos, por assim dizer, como

as mais negras da nossa vida.  E se eu tiver de admitir que existem ainda mais manchas em

mim, devo repetir:  não me surpreende realmente que assim seja.  Isto não quer dizer,

certamente, que a consciência da responsabilidade não deva existir: de maneira nenhuma!

Simplesmente que ... não devemos surpreender-nos!

2. Não ficar confuso

Em segundo lugar - e isto podemos deduzi-lo do primeiro ponto, de forma natural e imediata

-:  não ficar confuso. Que significa “não ficar confuso”?  Facilmente pensamos que a confusão

é uma reacção natural perante a experiência das nossas fraquezas.  Mas, porque

haveríamos de ficar confusos?  Se não devo surpreender-me, também não devo ficar

confuso.  Considero isto como evidente;  e até me admiro que as coisas não sejam piores:

portanto, não tenho motivo para ficar confuso (...)

Talvez agora lhes pareça estranho o que digo;  no entanto, quando, mais adiante, tiver

completado e aperfeiçoado as minhas explicações, compreenderão melhor a repercussão

que tudo isto tem na vida prática.  O homem comúm esquiva-se à constatação desta

realidade na própria pessoa.  Não é capaz de aguentar a realidade e  resiste-lhe, pensando:

“Ah, se eu pudesse ser diferente ...!".  Por isso há tanta fuga da própria realidade; e, por isso

mesmo também, o constante desassossego interior.  Não sou capaz de olhar para o meu

íntimo;  tudo em mim está inquieto; faça o que fizer, permanece essa inquietação no meu

interior;  há sempre alguma coisa ali que quero reprimir.

3. Não desanimar

Em terceiro lugar - e isto é ainda mais importante -:  nunca desanimar. Quando não consigo

segurar bem o primeiro anel da corrente, quando me surpreendo demasiado, quando me

sinto desvalido porque me aconteceu isto ou aquilo, então, é óbvio que estou a incorrer no

perigo de cair no desânimo.
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Temos de deter-nos um pouco aqui.  A pessoa que desanima - e vai soar estranho o que vou

dizer - vive uma situação que, do ponto de vista psicológico, é mais perigosa do que um

pecado grave.  Isto deve ser bem entendido, porque  o pecado grave é algo tremendo, e o

desânimo não é, em si mesmo, um pecado grave.  No entanto, pelos seus efeitos, o

desânimo pode ser a origem de muitos pecados realmente graves.  Conhecemos aquele

famoso provérbio:  "O demónio pesca em águas turvas".

Onde quer que possamos exercer alguma influência sobre uma pessoa, uma coisa deve ser

evidente para nós: temos de educar filhos da alegria.  Não deve existir nada que possa

destruir a nossa alegria interior.  Portanto, não se trata de mostrar aos outros uma cara

"como se" estivéssemos alegres.  Não, tudo quanto aconteça em nós mesmos e à nossa

volta, deve converter-se numa fonte de alegria interior.  Temos, pois, de aprender a arte de

aproveitar as nossas misérias para conseguir uma união mais profunda com Deus (...).

Temos de proteger-nos sempre contra o desânimo. Devemos considerar isto como tarefa de

toda a nossa vida (...).

4. Não se habituar

A quarta resposta é muito significativa:  não devemos instalar-nos nas nossas misérias. Não

podemos aceitar simplesmente a situação e dizer a nós próprios:  "Bom, eu sou assim, sou

um ser humano;  portanto uma pobre criatura".  O que significa isto de nos “habituarmos”  às

nossas fraquezas?  Significa aceitá-las como a coisa mais natural do mundo e não lutar

contra elas.  É certo que temos de contar com as nossas misérias;  não há outra maneira:

nunca viveremos a vida de forma imaculada.  Não fomos concebidos de forma imaculada.

E à ordem do ser segue-se a ordem do actuar:  portanto, haverá sempre em nós muitas

manchas. Isso é inevitável, não é verdade?  Então, tenho que aceitá-lo!  Mas, também, tenho

de evitar dizer, perante as minhas fraquezas:  "Bom, sendo as coisas o que são, bebo este

vinho amargo e pronto".  Não, pelo menos tenho de tentar lutar... Pelo menos tenho de

despertar a minha força interior, tenho de "agir contra".  Claro que isto é tremendamente

difícil,  especialmente em certos períodos da nossa vida.  Talvez já tenhamos passado por

eles? São, geralmente, sucessivos, determinados,  períodos da nossa vida em que nos é

extremamente difícil recomeçar e ter de dar vezes sem conta, de novo,  com o nariz no chão.

Em todo o caso, temos de habituar-nos a passar por isso (...).
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QUE DEVEMOS FAZER PERANTE AS NOSSAS CULPAS E FRAQUEZAS

Vem agora o mais importante.  Ou, pelo menos, algo de igual importância.  O que é que devo

fazer positivamente?

Queremos aproveitar as nossas debilidades para nos elevarmos na vida religiosa.  E nunca

o alcançaremos - seja qual for o esforço que façamos para aproveitar as nossas energias

naturais - se o Senhor não nos ajudar.  Trata-se daquilo a que nos referimos sempre:  o que

quer Nossa Senhora oferecer-nos?  Graças de transformação interior, para que sejamos

transformados também por meio das nossas misérias.  Isto é extraordinariamente importante

(...).

O que devemos visar?  Devemos converter-nos em:

• um milagre de humildade

• um milagre de confiança

• um milagre de paciência; e,

• um milagre de amor.

1. Convertermo-nos num milagre de humildade

É preciso que nos convençamos da verdade da seguinte afirmação:  sem uma sã humildade

não serei capaz de enfrentar as minhas fraquezas.  Trata-se de uma humildade sã; caso

contrário, corremos o risco de alimentar em nós um complexo de inferioridade.  Cultivar

sentimentos de inferioridade é deixar triunfar em nós o desalento.  São muito significativos

estes pensamentos no contexto da vida contemporânea.  Por vezes não nos damos conta

de quantas pessoas,  junto de nós, sofrem a terrível praga do complexo de inferioridade.

Portanto, temos que converter-nos em “milagres de humildade”.  Vou dar um exemplo que

é conhecido na literatura universal, na literatura ascética.  Vou referi-lo como São Bernardo

o relatou, baseado na sua própria experiência.  São Bernardo era um homem de uma grande

estatura espiritual;  mas, como cistercense, tinha o dever de trabalhar no campo e,

obviamente, valia-se de imagens próprias do mundo em que vivia.  Talvez já adivinhem como

se pode entender o desenvolvimento da seguinte metáfora: “O que o adubo é para a

agricultura - decomposição ou putrefação - são as minhas fraquezas para a minha vida

religiosa, para o desenvolvimento das minhas atitudes morais”.



33  Jean Jacques Olier (1608 - 1657), que escreveu a Introdução à vida e às virtudes cristãs.
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O que será essa decomposição,?  Um desvio?  Em que consiste?  Pode ser justamente uma

falta e pode ser também um pecado.  São Bernardo, no contexto da época a que pertencia,

pergunta: o que se pode fazer na agricultura sem o adubo?  Talvez os meus ouvintes

interpretem, por si próprios, a comparação.  Ela é muito simples, mas é preciso que seja

tomada muito concretamente;  não apenas como uma forma de expressão, mas como uma

imagem real que torna compreensível o processo ao qual nos referimos.

Que faríamos na agricultura sem o adubo?  Ou seja: como podemos aproveitar de forma

positiva as coisas negativas?

Recordemos - a fim de compreender melhor estas verdades - a tripla graduação da

humildade tal como ensina Olier, por exemplo 35.  À primeira vista, parecer-nos-á, talvez, um

pouco estranho:

1.1 Congratular-se com a própria fraqueza

Primeiro, devo congratular-me com as minhas fraquezas.  Mas, compreendamos bem, não

no pecaminoso que está unido a elas (...).   Posso considerar o pecado como afastamento

da vontade de Deus - quer dizer, aquilo que constitui o pecado propriamente dito -;  mas

posso também considerá-lo do ponto de vista da situação de fraqueza em que me encontro.

Refiro-me expressamente a este aspecto:  devo alegrar-me com as minhas fraquezas.  Trata-

se, então, da consciência de ser criatura, do sentimento de humanidade que desperta em

mim.

Por que posso alegrar-me com as minhas fraquezas?

Se se tratasse apenas de nos alegrarmos com o estado de fraqueza, ou era uma doença, ou

se transformava numa doença (...).  Em que contexto devo então situar-me?  Já o disse

noutras ocasiões e repito:  não pode existir nenhuma virtude - menos ainda a humildade -

sem relação com Deus ou com o amor.  O que separo do amor é sempre mediocre ou

francamente patológico.  Também aqui, é este o caso.  Gostaria de poder explicá-lo de forma

simples;  no momento em que sinto todo o meu desvalimento, pergunto a mim mesmo :

como posso alegrar-me com as minhas fraquezas?  E respondo:  aí tens aquilo de que és

capaz quando não te agarras a Deus-Pai, quando não consegues oferecer-lhe o teu coração.

Se não o fizeres, não podes nunca esperar ser redimido das tuas misérias, ou, pelo menos,
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viver com maior liberdade interior.

Compreendam bem, por favor.  Se tais vivências não se convertem para mim num incentivo

para penetrar no coração de Deus de forma mais profunda e mais íntima do que me é

habitual; se o não consigo, então, nunca chegarei a ser interiormente livre; e posso mesmo

acabar por adoecer.

Seria conveniente que nos acostumássemos a tomar São Paulo como mestre neste

processo.  São Paulo soube formulá-lo de forma brilhante, partindo sempre do grande

organismo da vida moral-religiosa.  Eis o que ele diz:  "Glorio-me" (2 Cor 12, 5-9).  É a forma

clássica de dizê-lo, não é verdade?  Nós dizemos:  "Alegro-me".  Mas sim, até me glorio.  De

quê?  "Glorio-me das minhas fraquezas”, e temos de acrescentar: também me glorio

formalmente da fraqueza que se manifesta no pecado grave.  Não me glorio do pecado

grave, mas sim da minha fraqueza.  Trata-se de um estado de fraqueza e os estados de

debilidade estão relacionados com a nossa natureza caída. 

Glorio-me! Se há algo de que possa gloriar-me, é das minhas fraquezas.  Parece estranho

dizer isto não é?  Ora bem, se nos interrogamos porque devemos gloriar-nos da nossa

debilidade, Paulo responde:  "Porque deste modo se manifesta em mim a força de Cristo" (2

Cor 12, 9).

Se interpretarmos e auscultarmos o que aqui converge, de inconsciente ou sub-consciente,

encontramos o pensamento que acabo de destacar:  na medida em que realmente me

experimento na minha fraqueza, todo o meu ser me impele para a intimidade de Deus.  E,

então, vejo como a força divina tem de unir-se à  minha impotência e valer à minha

debilidade.  Glorio-me na minha debilidade, porque assim se manifesta  em mim a força de

Cristo.  Se algo de bom advém de mim com as minhas fraquezas, quer dizer que eu, por

causa da minha fraqueza, me liguei a Deus-Pai e a Cristo, e que assim, em última análise,

de certo modo, cheguei a converter-me numa imagem do Pai Deus (...).

Fazemos bem, portanto, em ocupar-nos da virtude da humildade; pessoalmente, costumo

falar em criar o hábito de ser pequeno diante de Deus.  Mas de “ser pequeno” como meio

para alcançar a grandeza.  Nunca exageraremos no esforço por adquirir esta virtude (...).

"Porque era pequena", diz-se de Maria, "porque era pequena agradou a Deus como nenhuma

outra" (cfr Lc 1, 48 ss).  Esta é uma formulação clássica do estado de infância espiritual.  Mas

a respeito d’Ela, temos de dizer que a sua pequenez e humildade não se baseia na
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experiência do pecado ou da debilidade normal tal como nós a conhecemos.  De maneira

nenhuma:  a mera consciência de ser criatura é para Ela um motivo profundo e profundíssimo

para experimentar a sua pequenez.

O ser infinito de Deus quer despertar em nós a consciência profunda da nossa limitação, da

nossa humanidade e da nossa contingência, da nossa condição de criatura sujeita à herança

do pecado original, e da nossa condição de criatura manchada pelos pecados pessoais.  Isto

significa que, para nós a ordem de ser determina a ordem de agir; ou seja, que não há nada

a fazer ... este é o mundo em que vivo.  Mas, também, que tenho de tomá-lo como uma

totalidade e no seu contexto global (...).  Se considerarmos esta realidade de forma orgânica

ou no seu contexto psicológico, devemos ter sempre presente que a vida sã se desenvolve

de uma forma orgânica e lenta, a partir de dentro, de uma totalidade orgânica para uma

totalidade orgânica.

Talvez recorrendo a um exemplo consiga explicar melhor o que disse (...).  Na Renânia, as

crianças brincam frequentemente com andas, não é verdade?  Ainda lá há, com certeza,

crianças que caminham com andas.  Imagino a situação e penso assim: da maneira como

me desenvolvi, acabei sendo uma pessoa que caminhava segura sobre as suas andas.  E

quais foram essas andas?  Era eu mesmo. Andava seguro e independente pelo meu

caminho.  O que é que queria?  Queria educar-me a mim mesmo, ter eu o domínio das

coisas, formar-me de acordo com uma imagem ideal.  Essas eram as minhas andas.  Agora,

pelo contrário, experimento a frequência com que caio dessas andas.  Tenho que procurar,

então, outras andas.  Quais serão elas? (Estou a usar uma comparação e, de algum modo,

todas as comparações são coxas, não é verdade?)  Tenho que deixar as minhas andas e

caminhar sobre as andas de Deus.  E como pode isto acontecer?  Tenho de começar por

descer das minhas próprias andas ... para que, após algum tempo, aprenda a caminhar sobre

outras andas (...).

O que quero dizer com tudo isto?  (...).  Que Deus Pai, normalmente, conduz a nossa alma

de modo a permitir que comecemos por experimentar as nossas misérias durante um longo

período de tempo.  É o sentido que tem a primeira semana dos exercícios espirituais de

Santo Inácio de Loiola.  No seu decurso, ele quer que vivamos quase exclusivamente as

nossas misérias (...).  Poderei dizer teoricamente:  "Tudo posso n'Aquele que me conforta"

(Fil 4, 13);  "Prefiro gloriar-me das minhas fraquezas ..." (2 Cor 12, 9).  Ou, "Quando sou

fraco, então é que sou forte" (2 Cor 12, 10).  Quanta importância São Paulo atribui a este
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processo vital usando estas brilhantes expressões!  Se sou fraco, sou forte, compreendem?

Em geral, durante largo tempo, tenho de experimentar a minha debilidade de forma unilateral.

Provavelmente, virá depois um tempo em que vou viver, novamente de modo unilateral, a

minha consciência de ter sido acolhido, a minha união íntima com a força divina.  Até que,

por fim, chega aquele tempo em que ambos os estados convergem harmoniosamente um no

outro.  É claro que o Senhor pode agir como lhe aprouver.  Nem sempre as coisas se

processam da mesma maneira.  Mas é compreensível que decorra algum tempo até

podermos viver e experimentar este organismo na sua totalidade:  na minha fraqueza sou

forte e na minha fortaleza sou fraco.  Este é o próprio  sentido católico da vida no que à

humildade respeita (...).

Se a minha esperança se apoiar na misericórdia de Deus, posso caminhar com soberana

tranquilidade rumo à eternidade (...).  É extraordinariamente importante que invoquemos

permanente e renovadamente o amor misericordioso de Deus! Quanto mais desvalidos nos

sentirmos, menos devemos recorrer ao amor de justiça de Deus, e mais ao seu amor

misericordioso.  E este amor supõe sempre que eu não mereci o que peço ou me é

concedido.  O amor misericordioso de Deus é a fonte que alimenta toda a minha vida

religiosa (...).

Por um lado, apelamos e recorremos á misericórdia de Deus em si mesma;  por outro,

recorremos e apelamos em nome da nossa própria miséria (...). É dum casamento da própria

miséria com a misericórdia divina que se trata.

Se considerar apenas as minhas fraquezas, o meu pecado, ainda que o mais obscuro dos

pecados, haverá sempre motivo para que surja uma certa angústia:  não sei se sou

merecedor de ódio ou de amor.  No que se refere a estas coisas, nunca possuímos uma

certeza absoluta.  Mas se recorro a Deus em nome das minhas próprias misérias, então,

posso ficar tranquilo.

Que significa isto na prática? (...).  Aquilo por que clamo permite que não me confunda, pois

ambas as coisas permanecem: a minha miséria e a misericórdia de Deus (...).  Só tenho que

interpretar correctamente a minha miséria (...).  Releiam a Santidade da vida diária. Desde

as primeiras páginas aparece de forma muito clara:  "Deus-Pai não pode resistir à fraqueza



34  A. Naillis, Santidade de todos os dias.  A frase completa que o P. Kentenich cita diz o seguinte:"Deus Pai possui - por assim dizer - uma
singular “fraqueza”: não pode resistir ante a contingência conhecida e reconhecida do seu filho.  “Filiação” significa pois: “Impotência” do
pequenino, limitado ser humano.” (pag. 52).

35 "Sabemos que Deus concorre em tudo para o bem dos que O amam" (Rom 8, 28).  "Também o pecado", dizia o P. Kentenich, seguindo
santo Agostinho.  (Cfr Rom 11, 30).
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conhecida e reconhecida dos seus filhos"36.  Fazemos tão pouco caso disto! Não

reconhecemos a nossa pequenez e, então, gera-se uma tensão em nós; e não sabemos o

que fazer com ela.  Em contrapartida, se a reconhecemos, isso move Deus a que derrame

de forma extraordinária toda a riqueza da sua misericórdia, toda a riqueza da sua glória, no

recipiente vazio que lhe apresentamos (...).

Para expressá-lo ainda mais simplesmente, vou dizê-lo como uma criança:  não há

absolutamente nada que não possa conduzir-me cada vez mais profundamente à plenitude

do amor de Deus.  Quer eu - utilizo a linguagem de uma criança - me tenha portado bem ou

me tenha portado mal. Se me portei bem, Deus-Pai olha-me com complacência e atrai-me

a Ele com amor. Se me portei mal, penso que olha para mim ainda com mais complacência.

Em todo o caso, isto só ocorre quando  reconheci a minha debilidade e depositei toda a

minha confiança na sua misericórdia.  "Em ti Senhor, esperei, não serei confundido

eternamente".  Portanto, não há absolutamente nada que me possa subtrair à complacência

de Deus, que  se abaixa até mim de uma forma extraordinária (...).

Todas estas coisas que dissemos, só têm efeito a longo prazo,, especialmente nos dias de

hoje, se forem expressão de uma convicção pessoal.  Se o não vivo, aquilo que digo não terá

repercussão nos outros.  De certo modo teríamos que estar agradecidos - deixem-me

expressá-lo, desta vez, de forma quase grosseira -, se na nossa vida tivemos a oportunidade

de provar o pó da terra durante algum tempo.  É claro que não vamos de fito feito procurar

a lama, não é verdade?  Mas, se nos enlameámos, sabemos como tirar-nos de apuros (...).

Talvez devêssemos recordar neste contexto que Deus-Pai permite que experimentemos

muitas coisas;  temos de aceitar, como  evidente, que o Pai tudo inclui no seu plano de amor

...37.

1.2. Alegrar-se que os outros 

nos conheçam tal como somos

Vou agora referir-me ao segundo e terceiro graus da humildade.  Em que consiste o segundo
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grau?  Talvez o conheçamos e, no entanto, não o sabemos.   Por agora, detenho-me na

expressão "alegrar-se", que significa, em termos paulinos, “orgulhar-se” ou “gloriar-se” (...).

Deveria alegrar-me que os outros me conheçam como sou.  Trata-se, como se vê, de uma

dimensão mais elevada e, ao mesmo tempo, mais profunda.  Pode ser que carregue sozinho

a realidade das minhas misérias, na minha intimidade com Deus;  pode ser que a revele a

uma pessoa de confiança, como o confessor ou o director espiritual.  Mas, se quiser avançar

ainda mais, direi:  devo alegrar-me que os outros me conheçam tal como sou.

Se for capaz de fazer isto, encontro-me no caminho de uma liberdade soberana.  Com efeito,

o que é que mais nos incomoda?  O medo de que os outros nos "atirem abaixo do pedestal",

o temor de que nos vejam tal como somos, não é verdade?  Tiremos a máscara!  Se

conhecem pessoas totalmente sãs neste sentido, que não estão permanentemente à procura

de algum pano para cobrir a sua nudez, e que permitem que se lhes tire a máscara, sabem

que essas pessoas se nos tornam rapidamente simpáticas.  Mas isto não significa que

tenhamos de andar por aí a proclamar:  "Vê o que fiz aqui e acolá; e, põe-me de lado, trata-

me mal ...".

O mais bonito acontece quando, virilmente, vencemos a angústia interna.  Qual é essa

angústia ou conflicto interior?  Frequentemente; angustiamo-nos ante a perspectiva de que

os outros vejam claro em nós:  "Ah - dizemos a nós próprios -, se isto se soubesse ...".

Quanta angústia interior suscita só por si este pensamento!  Mais ainda nos dias de hoje,

quando é permanente o perigo de que tudo apareça à luz do dia; quando  não  por nós ou

pelos nossos vizinhos, mas até pelos jornalistas, que são capazes de averiguar tudo (...).  

O que importa é a atitude interior:  isso é o principal.  Não se trata  de desenvolver uma

espécie de perfeccionismo escrupuloso, que nos leve a exibir as misérias perante toda a

gente e a conseguir que todos falem delas;  o que conta aqui é a atitude fundamental.

Pensem quanta liberdade interior se encontra  nesta atitude.  Esta é a autêntica humildade.

A perfeição da humildade não consiste na quantidade de actos exteriores de humildade que

eu possa praticar (...).

Resumindo:  este é o segundo grau da humildade:  alegrarmo-nos quando os outros nos

conhecem tais como somos.  Se consegui assimilar isto, se fiz minhas estas coisas, que livre

serei então no mais autêntico sentido da palavra.  Não há nada que me possa atingir - talvez

seja demasiado forte dizê-lo assim?  Ou, pelo menos, não há nada que possa oprimir-me

demasiadamente.  Claro que  poderá doer-me, não é verdade?  Só conseguirei isto se, ao
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mesmo tempo, encontrar a minha grandeza em Deus: diante de Deus sou o que sou.  E se

realmente fui fraco, então a comunidade também pode sabê-lo.

1.3. Alegrar-se que os outros nos tratem de acordo com o que somos 

O terceiro grau da humildade fica ainda num plano superior:  alegrar-me e gloriar-me que os

outros me tratem da forma que corresponde ao que sou. De que se trata?  De que, por

exemplo, me releguem para um canto (...).  Reparem como pode ser difícil, quando alguém

trabalhou num determinado posto de forma fecunda que, de repente o afastem para um canto

e o convertam num objecto velho desprezado.  Claro que posso dizer:  "Já servi o meu

tempo;  terminou a função;  agora é a vez de outro" - mas a natureza humana permanece e

é sempre a mesma (...).  E agora acrescento um segundo pensamento:  não só ser tratado

pelos outros da forma correspondente, mas, ainda, sê-lo também por Deus-Pai.  O Senhor

trata-me de acordo com o que mereço (...).  

Pensar de forma sobrenatural, penetrar no mundo sobrenatural, amar sobrenaturalmente: o

que significa tudo isto para mim?  Um saneamento de toda a natureza - apesar do vestígio

que conservei do pecado original ou até por causa dele -.  "Grandes coisas fez em mim o

Omnipotente e o seu nome é Santo". " A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito

exulta de alegria em Deus, meu Salvador".  "Ele olhou a humilhação da Sua Serva" (Lc 1, 49,

46-48).  Também eu, pela minha parte, me inclino e aceito as  minhas fraquezas.  E, então,

Deus olha-me com benevolência (...).  Sim, Ele olhou a "humilhação" da sua serva.  Vejam

como se acumulam aqui as expressões.  Teria bastado dizer:  olhou "a sua serva".  Mas não,

acentua-se especialmente:  olhou "a humilhação" da sua serva (...).  A condição de criatura,

desde logo, implica, no entanto, uma infinita distância entre a Santíssima Virgem e Deus

Eterno, o Infinito (...).  E ela alegra-se no reconhecimento desta debilidade;  regozija-se,

rejubila no reconhecimento desta limitação perante o Infinito (...).

2. Um milagre de confiança, paciência e amor

Se me permitem mencionar brevemente também a segunda, a terceira e a quarta respostas,

direi:  tal como temos de converter-nos num milagre de humildade, devemos também chegar

a ser um milagre de confiança, de paciência e de amor. Já destacámos suficientemente um

pensamento: a humildade sem confiança não pode existir.  Portanto, devemos converter-nos

em milagres de confiança: Deus ama-me, não apesar de eu ser assim, mas porque  sou

assim.  É tão importante este "porque"!
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E, em terceiro lugar:  milagres de paciência.  Não só de paciência comigo mesmo mas,

também de paciência com os outros!

E por último, milagres de amor. Parece-me que não preciso de alargar-me em mais

explicações (...).  O essencial está agora, ao nosso alcance.  Cada um pode, por si mesmo,

desenvolver estes pensamentos (...).  Precisamos de dispender um  tempo suficiente para

cavar fundo;  para remover e preparar o terreno.  O arado deve passar de novo, para

podermos semear a semente da autêntica humildade; ou, se quiserem, a semente da arte

de valorizar correctamente as nossas misérias e as nossas fraquezas, de modo que esta arte

chegue a ser para nós como uma segunda natureza.
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 CULPA E RECONCILIAÇÃO

Diversos documentos do Santo Padre, João Paulo II, particularmente a Exortação

Apostólica Reconciliação e Penitência (1984), e numerosos documentos do

episcopado, destacaram a importância deste tema,

O texto seguinte recolhe excertos de práticas dadas pelo P. Kentenich em retiros para

sacerdotes durante o ano de 1933 (Marianische Lebensweisheit) e 1936 (Der erloeste

Mensch).  São apontamentos estenografados, por isso mesmo incompletos.  No

entanto, conseguem transmitir sobre o tema ideias centrais que mantêm toda a sua

actualidade.

A CONSCIÊNCIA DE PECADO

A geração mais antiga - quero destacá-lo novamente - sofre, em geral, de uma psicose de

pecado, de uma atitude angustiada perante o pecado.  A geração jovem, pelo contrário,  vive

como se o pecado original não existisse.  Desta atitude ressaltam três aspectos que  referirei:

CAUSAS QUE EXPLICAM A CARÊNCIA OU O PROGRESSIVO DESAPARECIMENTO

DE UMA CONSCIÊNCIA DE PECADO

Falta de espírito de fé

Quanto mais se acentua o materialismo típico do homem actual, mais se debilita a sua fé.

E vice-versa:  quanto mais se debilita o espírito de fé, tanto mais forte se torna o materialismo

e mais fraca a consciência de pecado.  Assim surge lentamente a seguinte atitude:  julgamos

ser capazes de tudo, especialmente depois de tudo o que conseguimos realizar;  acreditamos

que ainda somos capazes de fazer deste mundo um paraíso.  Nós, dizemos, redimimos o
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homem ... Talvez sorriam desta atitude, mas nela se encontra a raiz profunda da crescente

falta, ou desaparecimento,  da consciência de pecado.   Essa falsa concepção a que

aludimos corresponde à maneira moderna de sentir a vida e por isso possui e manifesta uma

grande força sugestiva.

Falta uma atitude de fé!  Pois não observámos até agora como em amplos círculos se

manifesta a perda do espírito de fé?  Já nos referimos à fuga de Deus, característica do

homem actual, à ausência de Deus na vida pública.  Fuga de Deus:  sim, desterrámos Deus

da vida privada e também da vida pública.  À falta de fé segue-se a falta de consciência de

pecado (...).

Falta de força moral

Outro dos motivos que explicam a carência e o desaparecimento progressivo da consciência

de pecado radica no facto de nos faltar força moral.

1. Isto deve-se a que o homem actual é solicitado por muitas coisas.  Os seus

anseios e aspirações têm por objecto coisas exteriores, que não vão além do

âmbito imediato da sua vida.  Aquele que quer sobreviver hoje em dia - pensa-

se - deve concentrar todas as suas forças nesse âmbito.

2. Falta-nos força moral, ainda, porque não concebemos a nossa vida moral e a

nossa aspiração ao alto, como uma alegria.  Recordem neste contexto o que

comentámos no retiro do ano passado sobre a alegria da vida sacerdotal, e o

que dissemos em relação à mútua dependência entre falta de alegria e falta de

moral.  A falta de alegria, especialmente a falta de alegria afectiva traz, muito

frequentemente, grandes perigos e dificuldades de ordem moral.

3. Um terceiro motivo para a falta de impulso moral reside no facto de que

"privatizámos" a consciência moral.  Todos sofremos desta “privatização”.  O

nosso povo é despedaçado e atordoado por toda a espécie de inimigos. Ora

bem, como seres sociais, não somos nós também co-responsáveis e solidários

no mal?  Com quanta facilidade dizemos:  "Eu não fiz nada de mal".  Em vez

de batermos no peito, dizemos:  "tua culpa, tua culpa, tua máxima culpa".  Nisto

consiste a privatização da consciência moral e, por isso, a carência de uma

aspiração moral idealista.  É necessário "socializar" novamente a nossa vida

e a consciência moral:  eu sou responsável por tudo o que acontece comigo,
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mas também pelo que acontece com os outros.  Temos que nos ver em relação

com todos os homens;  devemos tomar consciência de que somos membros

de uma grande comunidade.

Falta de consciência baptismal

Falta-nos a consciência do pecado, em terceiro lugar, porque nos falta consciência baptismal.

Ambos os motivos nomeados como causa da carência e do desaparecimento progressivo da

consciência de pecado, em última análise, radicam na falta de consciência, que temos, da

importância do nosso baptismo.  O baptismo inicia a nossa existência cristã.  Que pouco

compenetrado está o nosso povo católico desta consciência!  Que pouco compenetrados

estamos nós próprios desta consciência! Qual destas três causas explica na minha própria

vida a falta de consciência de pecado?

MEIOS PARA APROFUNDAR A CONSCIÊNCIA DE PECADO

A fim de aprofundar a nossa consciência do pecado, devemos questionar-nos sobre a

natureza do pecado.  Não esperem que me refira aqui ao pecado como uma ofensa a Deus,

como uma aversão a Deus e uma conversão à criatura, ou como uma alteração da ordem.

Tudo isso podem meditá-lo por si próprios.  Hoje quero referir-me apenas ao pecado na

perspectiva da maneira  moderna de sentir a vida e explicá-lo deste ponto de vista.

Podemos dizer então que o pecado é:

Um atentado contra a existência cristã

O pecado é um atentado contra a existência cristã, porque é um ataque ao fundamento

básico e essencial da nossa vida sobrenatural;  da vida que recebemos pelo baptismo e que

devemos fomentar por meio dos outros sacramentos.  O homem só é autenticamente

humano quando possui a vida divina, e com ela uma existência cristã (...).
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Um atentado contra a nossa existência eclesial

A Igreja, na sua realidade mais profunda, é o Corpo Místico de Cristo.  Se eu cometo um

pecado grave, converto-me num membro morto da Igreja.  Com isso crio um obstáculo à

corrente de vida da graça e essa corrente já não flui através de mim.  Assim, no que a mim

se refere, contribuo simplesmente para destruir a Igreja.  Por isso o pecado é um atentado

contra a existência eclesial.

Um atentado contra a nossa existência como criaturas

O pecado é, em terceiro lugar:  um atentado contra a minha existência como criatura. O

sentido das criaturas consiste em que elas constituem, para mim, um impulso de louvor à

Santíssima Trindade.  E que faço eu quando cometo um pecado?  Abuso das criaturas;  e

estas, então, não podem cumprir a sua finalidade em relação a mim.  Em vez de usá-las para

louvar a Santíssima Trindade uso-as - uso e abuso delas - para ofender o Deus Trino.  No

que depende de mim, desbarato e impeço o sentido e a tarefa das criaturas.  Por isso o

pecado é também um atentado à vida das criaturas.



A expressão "mistério de iniquidade" pertence ao vocabulário paulino.   (Cfr. 2 Tes 2, 7).
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O ARREPENDIMENTO COMO CAMINHO DE LIBERTAÇÃO

Não basta que eu conheça objectivamente o meu nada e o meu pecado.  Muitas vezes nos

referimos ao seguinte:  um complexo de ideias só é efectivo quando chega a ser um

complexo de valores.  Mas não basta que chegue a ser um complexo objectivo de valores.

Eu mesmo devo experimentá-lo subjectivamente como complexo de valores.  Por isso

dizemos:  experimenta-te a ti mesmo como nada e pecado!  Ao dizê-lo, novamente desperta

em nós o outro imperativo: experimenta-te como um dom, ou seja, como imagem, como filho,

como esposa, como tabernáculo e como a menina dos olhos de Deus!  Experimenta Deus,

também,  como Aquele que dá vida à nossa vida, como Aquele que é fonte da vida.  É tão

importante que não extrapolemos as realidades retirando-as do seu contexto orgânico!  Qual

é o caminho que temos de seguir para experimentar-nos como nada e pecado?  Dizemos

primeiro:

EXPERIMENTA A REALIDADE DO "MISTÉRIO DE INIQUIDADE"!38

Sejamos sinceros connosco próprios.  Já experimentámos muitas vezes em nós o mistério

da maldade e as suas consequências.  Pergunto-lhes:  não experimentámos também, com

frequência, a força dinâmica do pecado?  Quando pecámos, quando demos rédea solta aos

nossos instintos, qual foi a resposta da nossa alma?  Não terá sido uma grande satisfação

connosco próprios, um imenso e insaciável desejo por um outro mundo...?

Tudo o que dissemos sobre o desejo inscreve-se neste contexto: o desejo como

consequência do pecado.  Sim, atrevo-me mesmo a formulá-lo assim:  que teria sido de nós

sem o pecado?  Teríamos então esse intenso desejo de crescer e de penetrar na vida intra-

trinitária?  Teríamos atingido a profundidade que atingimos?  A experiência diz-nos que o

caminho normal para atingir a vida em Deus passa pelo abismo de um pecado grave.  Pode

ser também que o pecado seja só venial;  mas, de facto, o caminho para Deus passa através

da consciência da culpa.  Sem a consciência da culpa, nós, os seres humanos, não

poderíamos penetrar duma forma mais íntima no coração de Deus;  carregados, como

estamos, com o peso do pecado original.  Temos que passar pelo abismo do pecado para

alcançar as águas vivas de Deus.
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FORÇA CURATIVA DA CULPA E DO ARREPENDIMENTO

Consideremos agora em particular o que significa  a experiência do "mistério da iniquidade".

Podemos então acrescentar: experimenta a força curativa e santificante da culpa e do

arrependimento!

Interrogamo-nos:

Em que consiste a culpa e o arrependimento?

Temos de dar mais importância a tudo isto porque as correntes modernas o varreram da

nossa memória.  Para o homem nobre, para o homem moral, quer dizer, para o homem

espiritual, a culpa é o pior que  pode acontecer-lhe aqui na terra; a culpa é o que mais pode

comover o homem moral.  "O maior dos males é a culpa".

Quando o homem não concebe a culpa desta forma, antes a considera uma insignificância,

ou, até, algo de agradável, quiçá um passo para cima, quer dizer que a natureza se

desvirtuou enormemente.  Neste sentido, percebe-se como clama ao Céu pecaminosamente

o pensar e o sentir do homem moderno!  O homem actual costuma valorizar os males de

ordem física.  Deus sabe quanto!  Mas quase não é capaz de palpar e sentir o mal na ordem

moral.  Não pertencemos nós também a este tipo de pessoas?

De novo nos interrogamos: o que entendemos por arrependimento, a partir da conformação

actual da vida moderna?  O arrependimento é para o mundo moral, para a esfera de ser

espiritual, aquilo que, para a ordem física, constitui o processo de cura. É uma regeneração

da alma;  um renascer do homem moral, do homem de fé;  significa um voltar a encontrar

depois de ter estado perdido espiritualmente;  significa voltar a ter em conta as forças mais

profundas da alma;  é um novo nascimento.   De facto, é um processo de cura da natureza

doente.

Como entende o homem moderno o arrependimento?  Deus meu, não só a brincar, mas

realmente a sério, como uma lamexice, como um sentimento de depressão, como uma

perturbação psíquica!  Percebem até que ponto estamos doentes?

O que pressupõe a culpa e o arrependimento?

É preciso distinguir entre a esfera de ser e de vida do homem espiritual da esfera do filho de
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Deus.

Em relação ao homem espiritual, a culpa e o arrependimento supõem uma perda de valor,

uma desvalorização.  Significam que eu executei uma acção que a minha consciência me diz

ter um valor negativo, que me desvaloriza, pela qual eu actuei contra o meu melhor eu.

Esta desvalorização, na  esfera do ser e da vida do filho de Deus, é aquilo a que chamamos

pecado.  O homem religioso sabe que a ordem moral foi criada por Deus.  Portanto, cada

acto imoral não só é um acto de valor negativo, mas também constitui algo pecaminoso, é

um ataque a Deus, Àquele que criou essa ordem.  Por isso, a dogmática tradicional considera

o pecado como uma separação de Deus (aversio a Deo) e uma conversão à criatura, na

sequência desta separação de Deus  (conversio ad creaturam).  "O Meu povo abandonou-Me

a Mim, fonte de águas vivas, para cavar cisternas, cisternas rotas, que não podem reter as

águas" (Jer 2,12).  A culpa pressupõe, portanto, uma depreciação, uma acção pecaminosa.

A relação interior entre culpa e arrependimento

Quando fizemos alguma coisa de valor negativo, quer dizer, quando pecámos, a resposta

natural é o sentimento de culpa.  Reage então o meu melhor eu, e despertam na minha

natureza impulsos elementares que procuram novamente tirar essa culpa do meu eu interior.

Este acordar  do meu melhor eu é o que na linguagem tradicional se chama arrependimento.

O arrependimento supõe a culpa.  Daí que não falemos só da força de reparação e de

santificação do arrependimento;  o que dizemos vale igualmente para a culpa.  Trata-se aqui

de considerações que na verdade tocam o mais profundo de nós mesmos.

A força de reparação e santificação do arrependimento

1. Detenhamo-nos primeiro na esfera do ser e da vida do homem espiritual.  

Podemos dizer o seguinte:  o arrependimento possui uma força de reparação

e de santificação, quer consideremos o mal - o desvalor - no presente ou no

futuro, quer, ainda, sofremos no passado.  Fiz uma acção de valor negativo,

que atenta contra a ordem moral.  Surge então o arrependimento.  Que efeito

acarreta ele para o presente e para o futuro?

Primeiro, negativamente: O arrependimento liberta a minha alma do apego
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àquilo que tem valor negativo, liberta-me dessa forma de actuar que me

desvaloriza.  Poderia expressá-lo assim: livra o coração doente da má acção.

Nisto consiste a força de reparação do arrependimento.

Segundo, positivamente:  a força santificante do arrependimento tem um

efeito para o futuro:  o bem que eu neguei pela minha acção negativa, é

novamente reafirmado com todas as forças da minha alma pelo

arrependimento.

Detenhamo-nos um pouco neste ponto.  Não devemos ver no arrependimento

só a contrição.  Esta deve ser acompanhada pela vontade de abraçar com mais

ardor, positivamente, o bem que antes foi negado (...).

Temos que ver estas coisas com clareza: de outro modo, nunca nos

libertaremos de nós mesmos, porque não aproveitamos o pecado para

instaurar em nós um processo de reparação e de santificação.  Não reflectimos

no que Deus pretende ao permitir o pecado ou seja:  que abracemos

novamente o bom e o nobre.

Vejamos agora os efeitos do arrependimento em relação ao passado. Trata-se

aqui da força retroactiva do arrependimento, que facilmente passamos por alto.

O arrependimento não actua como se o passado não tivesse acontecido;  como

se se quisesse apagar o facto histórico sucedido. Quando cometemos um

pecado, pois bem, pecámos.  O arrependimento vem é retirar o aguilhão à

acção passada.  Cada má acção é capaz de continuar a gerar um novo mal.

Isto sabe-o cada um de nós.  O arrependimento, pelo contrário, retira ao mal

essa força geradora de mal. Por isso, devemos suscitar em nós mesmos um

autêntico arrependimento.  Não tentarmos desculpar-nos, não querermos

sempre indagar se foi um pecado mortal ou venial.  Para o processo de

reparação o mais importante é o arrependimento: é preciso extirpar esse

aguilhão que é doentio.  Deste modo, retiramos ao pecado a força que puxa

para baixo.

Mas isto não é tudo:  através do arrependimento, toda a minha vida - incluindo

a má acção  que realizei - adquire uma força que me impulsiona para cima.

Quanto mais fundo tiver caído no abismo, quanto mais desvalido me sentir
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diante da majestade de Deus, tanto mais sinto o impulso de desfazer-me

daquilo que me mantinha amarrado e de abraçar o bem que antes tinha

negado. 

2. O processo de reparação e de santificação na esfera do ser e da vida do filho

de Deus.

Também nesta esfera constatamos a força de reparação e de santificação do

arrependimento.  Rezemos para poder compreender de forma correcta a arte

de saber tirar proveito das nossas faltas e dos nossos pecados!  Existe um

"mistério de iniquidade";  Deus quer que através deste misterioso "não-ser" se

suscite na nossa alma um poderoso "ser".

O homem religioso sente que a sua acção, de valor negativo e pecaminosa, não é só

um atentado contra o seu melhor eu, mas contra Deus.  "Foi contra vós, somente, que

pequei" (Sal 50).  Aí o têm expresso com toda a simplicidade.  Deste modo, o homem

religioso está consciente de que não pode apagar por si mesmo a acção pecaminosa;

quer dizer: sente que Deus deve perdoá-lo. Por isso nasce no seu coração essa

oração filial que pede perdão.  E aqui encontramos novamente toda a força

santificante do arrependimento.  Eu sinto que por mim mesmo não vou poder libertar-

me do pecado.  E então lanço-me nos braços de Deus e apego-me com todas as

minhas forças e com profunda humildade e fidelidade ao Deus todo-poderoso.  Esta

é a forma de poder crescer em profundidade na minha dimensão sobrenatural.  De

outro modo, nunca  aprenderei a fazê-lo.

Compreendem agora porque dizia: o que seria de nós sem o pecado!  E repito que

não é preciso que se trate de pecados graves.  Podem aplicar-se todos os métodos

e meios que se quiser, mas há que não esquecer que sem o arrependimento nunca

chegaremos a ser interiormente livres. Se o esquecermos, com o tempo vamos sentir

que as zonas mais delicadas da alma permaneceram intocadas, embora possamos

ter prégado muitas coisas bonitas a esse respeito (...).



37  O P. Kentenich usa frequentemente a palavra "Heimat" que significa tanto "pátria", "terra" como "lar".  Esta palavra tem no idioma alemão
uma ressonância difícil de traduzir em castelhano.  As explicações do  P. Kentenich permitem-nos captar toda a sua riqueza.
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A VIVÊNCIA

DO LAR

A família - e com ela o lar - constitui o lugar natural e o instrumento mais eficaz de

humanização e de personalização da sociedade, afirma João Paulo II na sua encíclica

Familiaris Consortio (Nº 43). Cada dia se torna mais evidente para nós a imensa

transcendência que possui a família e a vivência do lar para o equilíbrio e sanidade

psicológica da pessoa, para a edificação de uma sociedade justa e solidária e a

captação do mistério do Deus que é família.

Na concepção doutrinal e na prática pedagógica do P. Kentenich, o tema da família

possui um lugar privilegiado.  Na Jornada Pedagógica de 1951, trata-o amplamente.

Escolhemos grande parte das palestras 11 e 12, traduzindo-as do texto alemão

publicado pelo Schoenstatt-Verlag em 1971 com o título de “Dass neue Menschen

werden”. (Este livro foi também publicado numa tradução provisória pela editorial

Schoenstatt, sob o título Que surja o homem novo, Santiago, 1983).

O P. Kentenich faz uma vasta análise do conceito de lar, mostrando a sua importância

no contexto de uma cultura carente de lar, onde reina um homem desenraizado tanto

física como espiritualmente.

O CONCEITO DE FAMÍLIA

Constatámos, na primeira parte desta jornada, que o anseio por uma atmosfera sobrenatural

é uma manifestação concreta da eterna saudade do lar, que nos aponta  a pátria eterna.  É

aqui que começam as nossas reflexões.

O objecto amplia-se diante de nós, e o intelecto pode confortar-se na clara e potente luz que

encontra no conceito de lar.  Mas o coração e a vontade também devem expandir-se.  Deve

tornar-se patente para nós o conceito de lar, o sentido de lar e o amor ao lar39.

Temos, aqui, três pensamentos básicos.  Proclamem-se estas ideias no tempo e no mundo
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actual!  Que brilhe esta luz na escuridão do mundo actual!  Qual será o eco?  Sobremaneira

variado e multiforme.  Em todo o caso, não nos é difícil escutar dois acordes fundamentais

no meio do ruído que nos atordoa.

O primeiro acorde diz-nos que o problema da família, na amplitude em que o entendemos e

apresentamos é, em última análise,  o problema da cultura actual.  A carência de lar é o

núcleo da crise da cultura actual, entendido aquele no sentido vastíssimo em que nós o

compreendemos. A expressão "lar" - o processo vital que nele analisamos - pode ser

considerada e contemplada a partir de diversos pontos de vista.  Podemos falar de uma

família local, de uma família espiritual e de uma família metafísica, ou de uma família

espiritual e local.  As formulações entrecruzam-se.  Mais adiante veremos o que significa

cada uma delas.

Um segundo acorde indica-nos que se queremos tomar consciência do significado desta

carência de família, basta-nos pensar no tipo de homem que reina hoje em dia:  o homem

colectivista.  A sua alma está marcada por uma múltipla carência de lar.  O homem

colectivista é o homem massificado que nega radicalmente, a partir de dentro, e de forma

absoluta, todas as vinculações queridas por Deus.  Dizemos, com razão que é o homem do

desapego total.  Todas as suas vinculações foram sendo radicalmente cortadas:  a

vinculação a Deus, à pátria e ao próximo.  Esta múltipla e total carência de família pode com

razão ser chamada:  "pena do inferno".  A essência do inferno consiste na total carência de

família; num estado espiritual de oposição ao outro.  Neste sentido, inúmeras pessoas vivem,

já hoje, em grande parte, uma espécie de inferno.  O inferno consiste no desapego total;  num

estado de oposição, tanto entre a alma e Deus, como entre o homem e o homem.

Nesta conformidade, não deveria ser difícil mostrar ao homem actual em que consiste o céu.

A essência do céu consiste na visio beata (visão beatífica), numa forma cordial (do coração)

de estar com os outros, do homem com Deus e, ao mesmo tempo, entre homem e homem;

e isto numa maravilhosa profundidade.  Pessoas que aqui na terra “se encontraram”

realmente  umas com as outras, experimentarão, na felicidade eterna, esse mesmo “estar

espiritualmente um no outro” de uma maneira ainda mais profunda e mais perfeita.

CARÊNCIA DE FAMÍLIA

De algum modo, toda a nossa cultura ocidental está actualmente a caminho de um inferno
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aqui na terra, e não, a caminho do céu: muito menos de uma espécie de céu aqui na terra.

   Os corvos grasnam

   e precipitam-se em voo para a cidade.

   Em breve nevará:

   ai daquele que não tem casa!  (Nietzsche)

Quando se avizinha uma catástrofe, na natureza, os animais pressentem-na.  Os corvos

regressam dos campos, procuram a habitação do homem.  Ai daquele que não encontra um

refúgio no meio da catástrofe!  Em que corvos pensamos?  Pensamos nos homens, nas

multidões.  Se estão inquietos, é porque se anuncia uma catástrofe!  E "precipitam-se em voo

para a cidade".  De que cidade se trata?  Manifestamente, de uma cidade misteriosa, pois

todas as cidades terrenas são, cada vez mais, arrastadas pela crise da cultura.  Por  ficar

sem resposta o instinto originário do homem por uma família, só  um lamento se escuta: “Ai

de quem não tem casa".

Também entre nós cresce a indiferença.  Os povos estrangeiros que inundaram as nossas

regiões (alemãs), durante e depois da guerra, deixaram uma maneira diferente de pensar e

uma cultura alheia.  Muitos dos nossos ficaram sem casa.  Talvez continuem a repetir a

palavra casa, mas são incapazes de compreender a essência do lar.  Associam a palavra

casa a uma dispensa cheia, a um certo bem-estar.  E o lar não consiste nisso.  Posso ter

casa e estar esfomeado;  ter casa e ser pobre.  E posso ter o estômago satisfeito e uma

dispensa cheia e não ter lar.

Qual é a nossa grande tarefa, o nosso grande problema pedagógico?  O núcleo da educação

actual, na escola e fora dela, deveria consistir simplesmente em dar acolhimento, na cultura

do lar.  A carência de família, a indiferença, devem ser complementadas, substituídas, devem

reorientar-se e desembocar na reconquista da família:  do conceito de família, do sentido de

família e do amor à família.

Os que estamos no meio da vida e somos confrontados com a problemática da penúria

moderna, sabemos de todas as tentativas que se fazem nos mais variados âmbitos, para

reconquistar a família.  Organizam-se serões sociais caseiros.  Procura-se despertar o

sentido de torrão natal nas escolas rurais e na cidade;  pretende-se aprofundar o amor à terra

e à pátria, e manter o pensamento da pátria como um pensamento central de toda a
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educação.  Tais tentativas triunfam num sítio e fracassam noutro.  O que falta a maioria das

vezes - como é típico do tempo moderno - é a visão do contexto total e mais profundo.  E

aqui começa o nosso trabalho.  Acaso não pedimos a Nossa Senhora, já na primeira tarde

da nossa jornada, que me desse a luz para conseguir, juntamente convosco, descobrir a raiz

da problemática moderna?  A minha tarefa consiste agora em responder a duas perguntas,

ajustando-nos, assim, o mais possível aos princípios últimos e aos fundamentos básicos.

Primeira pergunta: o que entendemos por família?  Segunda pergunta:  qual a  função da

piedade mariana no que diz respeito à  família, ao conceito, ao sentido e ao amor da  família?

Que função tem a família no cerne da crise da cultura actual e da sua superação? (...).

A ESSÊNCIA DA FAMÍLIA

Começaremos com a primeira ideia básica:  em que consiste a essência da família?

Evidentemente, para nós, o conceito de família inserir-se-á sempre na perspectiva católica.

O sobrenatural estará, frequentemente, presente.  De alguma maneira, o católico dará

sempre à família uma característica especial, o seu cunho específico.

Consideraremos três definições de família:  uma definição popular, uma filosófica e uma

sociológica.

1. Definição popular da família

Em primeiro lugar, a definição popular afirma:  onde há amor, há família. Ou então, onde

estão o pai, a mãe e os irmãos, aí há família.  Quando recebemos e damos acolhimento, aí

há família.

O homem sem família compara-se com um fósforo atirado à rua:  pode ser pisado por

qualquer pessoa que passa.

Distinguimos a família espiritual, a família afectiva e a família local.

Em que sentido se orienta a sensibilidade popular?  O povo quer sempre algo que fale ao

coração.  Por isso, a definição popular, a descrição de família afectiva é: estar de coração um

no outro. Ser família não consiste em estar um ao lado do outro, ou um contra o outro.  Neste

conceito de família, destaca-se ao mesmo tempo o seu efeito: a família oferece acolhimento
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e segurança.  Quem quiser uma família, onde cada um esteja de coração com o outro, não

recebe só acolhimento e segurança:  também deve dar, ele mesmo, acolhimento e

segurança.  Filósofos existencialistas modernos afirmam que a atitude fundamental do

homem é a angústia.  O povo católico mostra o seu desacordo e diz que a atitude

fundamental do homem deve ser a tranquilidade, a segurança e o acolhimento.

Permitam-me acrescentar, do ponto de vista filosófico e psicológico, algumas ideias sobre

a falta de família.  Carência de família significa carência de alma, de caracter e de religião.

Querem ver  até que ponto isto é certo?  Talvez assim possam entender, de algum modo, o

que acontece aos emigrantes.  Eu mesmo realizei muitas viagens ao estrangeiro e pude

conhecer muitíssimos emigrantes alemães.  Muitos deles não resistem no estrangeiro,

mesmo quando encontram uma situação económica melhor do que aqui na Alemanha.  É

demasiado difícil, hoje em dia, encontrar família no estrangeiro, esse estar de coração um

no outro, para o outro e com o outro.  Isso explica a dura existência dos emigrantes. 

Teríamos nós, por acaso, força necessária para viver sozinhos no estrangeiro?  Ter uma

família é muito diferente de ter o estômago ou a dispensa cheios.  A família é um mistério.

Detenhamo-nos aqui um pouco para traçar algumas linhas laterais e verticais.

Linha lateral:  visto popularmente, lar é idêntico a família. A forma fundamental e original do

lar e do acolhimento deveria, normalmente, ser a família natural.  Dito isto, surgem muitas

perguntas.  Novamente me dirijo aos pais e às mães: os meus filhos encontram “o lar” na

minha família?  Pergunto-me, como homem:  a minha mulher encontrou “o lar” em mim?  E

eu, nela?  A minha família conhece esse estar de coração um no outro?  O que sabe do

mútuo acolhimento, da protecção e da segurança mútuas?

Sabemos que este é um processo anímico que custa sacrifícios.  A mesa familiar é e será

sempre um altar de sacrifício. A razão é que o estar afectivamente em, com e para o outro,

implica um vigoroso desprendimento do egoísmo.  Hoje em dia existem poucas famílias sãs,

justamente porque não conseguem superar uma atitude infantilista.  Uma vida familiar sã

supõe a morte do egoísmo doentio.

Tracemos a linha vertical:  se o instinto do lar é originário da natureza humana, tal como

referimos anteriormente, então compreendemos porque a nossa religião católica, é no

sentido mais profundo, a religião da família.

Dissemos que existe família onde estão o pai, a mãe e os irmãos.  Acaso a fé católica não
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me garante que o Deus vivo, criador do céu e da terra, é meu Pai?  Ou será que a palavra

"pai" não tem para nós pleno sentido?  Tem algo a dizer-me ou simplesmente chega e parte

com o vento?

A fé católica confirma também que temos uma mãe, uma mãe celestial, e que temos irmãos.

Tais verdades são comuns para nós. Constantemente as transmitimos na escola e em casa.

E porque soam agora como uma novidade?  Porque estão num novo contexto.  A que se

deve que a religião tenha sido tão pouco um “lar” para nós?  Não deveríamos dizer que a

maioria dos homens são orfãos, ou, pelo menos, meio orfãos?  Os verdadeiramente orfãos

não têm pai nos céus, não têm uma mãe celestial;  não conhecem Deus como Pai e não

conhecem a "bendita entre as mulheres" como Mãe.  Essa é a razão da falta de acolhimento

e da insegurança:  essa é a razão que faz com que a atitude fundamental do homem actual

seja uma excruciante angústia.  Se o instinto originário da alma humana, o instinto de família,

não encontra resposta nem é satisfeito de forma cabal, tanto neste mundo como no mundo

sobrenatural, então a angústia cresce.  Max Jungnickel escreveu uma frase bonita:  "A Igreja

protestante é fria.  O que devemos fazer então?  Devemos trazer novamente para casa a

nossa mãe, Maria, para que a Igreja seja novamente calorosa".

Porventura muitos de nós não poderão também afirmar que a Igreja católica é fria?  Temos

que trazer para casa a nossa Mãe, Maria.  O nosso amor a Maria está tão debilmente

fundamentado!

Inúmeros católicos sofrem da carência de família, porque a maioria não conhece nem

reconhece já Deus Pai.  Devemos trazer a nossa Mãe para casa!  Devemos trazer o nosso

Pai para casa!  Não é uma tarefa fácil.  Se o pudéssemos fazer mostrando só uma imagem

adequada do pai e da mãe, com base na Sagrada Escritura e no dogma, seria um trabalho

fácil, pelo menos para nós.  Recordem o que ontem dissemos sobre a cura radical e a cura

normal para salvar a alma moderna que está doente.  Vale a pena lembrar os quatro pontos

que marcam uma cura radical; vou, pois, repetir um ou outro dos pensamentos centrais.

Normalmente, o conceito de pai ou de mãe - "Deus é meu Pai, Nossa Senhora é minha Mãe"

- não penetra no profundo da minha alma se não é precedido por uma experiência de

paternidade e de maternidade no plano natural, que penetre até ao sub-consciente.  Não

basta que o extracto  superior esteja compenetrado da ideia do pai e da mãe, se, ao mesmo

tempo, o extracto inferior o não estiver.  Se neste último caso não tiver havido uma vivência

a posteriori ou uma vivência por contraste ou complementar, normalmente aquilo que se



38 A "post-vivência" ou "vivência posterior" alude à possibilidade de recuperar o sentir filial através de uma vivência filial positiva ante uma
pessoa - normalmente um educador ou sacerdote - que encarna uma autêntica paternidade.  A "vivência de contraste" refere-se a que a pessoa,
partindo da sua própria vivência negativa, se torna mais sensível à imagem do Deus que a Bíblia nos revela, o Deus rico em misericórdia,
poderoso e fiel; e, por contraste, penetra mais profundamente nela.  Algo semelhante sucede quando tem a oportunidade de observar, por
exemplo numa vida familiar sã, relações positivas de paternidade e filialidade.  Esta "vivência de contraste", no entanto, deveria ser
complementada pela "vivência posterior" para que realmente capte a vida afectiva e se torne psicologicamente possível uma vivência profunda
de entrega filial a Deus Pai.

39  A "vivência de substituição" ou de "complementação" refere-se a que a pessoa, carregando ela mesma com uma deficiência na sua
capacidade de amar filialmente, esforça-se por dar aos seus um amor paternal (como pai ou educador), obtendo como resposta deles um
carinho e entrega filiais.  Ao experimentar esta realidade é impelido afectivamente a vincular-se com Deus Pai de modo semelhante.
Certamente, para além destes processos psicológicos, e no próprio processo em si, deve considerar-se a eficaz acção da graça que por obra
do Espírito Santo, - que é Espírito de amor e de adopção - penetra e saneia as profundezas do nosso ser.  A função maternal de Maria
desempenha aqui um importante papel salvífico, como instrumento predilecto do Espírito Santo.
Ver:  P. José Kentenich, "Que surja o homem novo", Ed. Schoenstatt, 1983, pag. 102-112.
Ver Texto Nº 8, nota Nº 1.
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refere ao paternal ou ao maternal, tropeçará com dificuldades40 (...).

Considerando estas realidades,  deveríamos dizer que tudo o que fazemos e empreendemos

deveria ter um carácter familiar.  A minha actividade na escola, a minha relação com os

alunos deve ser familiar;  não do tipo de relação "senhor" e "escravos", mas de pai e filhos,

de mãe e filhos.  Devemos aspirar a uma relação de coração, a uma proximidade de alma.

Esta proximidade gera, paulatinamente, uma força criadora.

Se cultivarmos um carácter familiar nas nossas comunidades, ajudaremos a vencer a crise

cultural da carência de família, criando entre todos um sentido de pertença.

"Quem não tem a Igreja por mãe, não pode ter Deus por pai"41.  Isto quer dizer que não só

a religião, mas toda a realidade eclesial, se deve converter para nós, progressivamente,

numa realidade familiar.

Julgo, assim,  ter dado uma resposta popular à pergunta sobre o que é a família.  A questão

foi abordada, ainda que não analisada até ao fim.  Amanhã, desceremos aos extractos

profundos da ciência e acrescentaremos a resposta filosófica e psicológica.

Bem-aventurado aquele que tem uma família e pode ser família para muitos!  Pais e mães,

não quereis, no  futuro, ser  família para o vosso cônjuge e para os vossos filhos?  Filhos, não

quereis, no futuro, ser, sempre mais uma família?  Não quereis acolher no vosso coração os

vossos pais e os vossos irmãos?  Milhões de pessoas hoje em dia não têm família nem pátria

e clamam por uma família espiritual.  Deveríamos estar tão enraizados em Deus e - se

necessário - tão enraizados aqui na terra, que fossemos capazes de “oferecer família” a

muitos (...).

2. Definição filosófica da família
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O que entendemos por família?  Distinguimos uma definição popular, uma definição filosófica

e uma psicológica (...).  Já examinámos a definição popular de família.  Digamos agora umas

palavras sobre a definição filosófica.  Consideremos três ideias:  natureza, função e valor da

família, do conceito de família, do sentido da família e do amor à família.

2.1. Natureza da família

Qual é a essência da família?  Para chegar mais directamente à meta, definirei o princípio

e tratarei, depois, de explicá-lo.  Linus Bopp dá a seguinte definição:  Família é aquela porção

do nosso contexto vital,  físico, afectivo e espiritual, na qual recebemos e damos acolhimento;

o qual, ao mesmo tempo, é para nós símbolo do acolhimento em Deus.

Entendemos imediatamente a definição depois do que foi dito ontem.  Vale a pena, no

entanto,  fazer algumas reflexões para nos compenetrarmos rapidamente do mundo de

valores que se nos deparam.  Imaginem por um momento a vossa própria família, a vossa

pátria.  Pensem que se encontram no estrangeiro. O que despertaria em vós a lembrança da

pátria?  Um lugar, um espaço!  Se são do campo, talvez uma casa à sombra de pinheiros,

debaixo de árvores, nesta ou naquela região determinada.  Que aspecto tem o lugar onde

me senti em casa, se sou da cidade?  Quando pensamos na nossa pátria, desperta em nós

uma quantidade de afectos e valores afectivos.  Esta é a originalidade da família.  Nesse

lugar, onde está a nossa família, tivemos experiências anímicas.  Sem experiências afectivas

não há família, ou pelo menos não há um lar autêntico, um lar que nos tenha captado em

profundidade.  O lugar onde nasci, o meu lar, talvez tenha estado situado numa região

desértica, mas fala-me das experiências afectivas que lá  tive.  Pode ser que, nalguma

viagem pelo mundo, tenha contemplado lugares belíssimos que me tenham inspirado e

entusiasmado interiormente;  e, no entanto,  não chegaram a constituir-se num lar para mim.

Qual a razão?  Faltam as vivências afectivas.

A verdadeira família, a verdadeira pátria, fala-nos continuamente, sempre que a evocamos.

Ao despertar em mim a imagem de família, recordo as pessoas com quem cresci:  pai,

irmãos, mãe, amigos, vizinhos, fosse quem fosse.  Esta recordação desperta na minha alma

calorosos acordes afectivos.  Todos os que me deram amor estão em mim, e também todos

os que me causaram dor, embora pensassem estar a fazer-me bem.

Os cálidos acordes afectivos estão unidos à consciência e à vivência da família.  Por

exemplo, mesmo que esteja no estrangeiro e domine perfeitamente o idioma, a lembrança
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da pátria faz-me falar e pensar na  língua materna.  E quantas coisas ressoam nessa língua

materna!  Alegrias e tristezas. Viajantes incansáveis, que dominam numerosas línguas, que

esqueceram a língua materna nos seus anos maduros, falam-na de repente ao chegar à

velhice e à morte.  Por exemplo, quando os emigrantes se confessam no estrangeiro,

gostariam de fazê-lo na sua língua materna.  Mas se querem ocultar alguma coisa, preferem

falar no idioma estrangeiro.  Os emigrantes conservam também a sua língua materna para

expressar-se naqueles processos vitais que são parte da nossa própria carne e sangue.

Quão profunda é a união da língua materna com a pátria!

Se nascemos no seio de uma família católica, o céu inclina-se sobre a nossa família.  Na

nossa terra natal, não só tivemos vivências afectivas como também vivências marcadamente

sobrenaturais, religiosas.

Resumindo: ao ter presente a imagem de família que lhes descrevi, encontramos

imediatamente os três elementos enunciados que pertencem à família:  existe uma família

física, num determinado lugar;  existe uma família  espiritual, psíquica, que se caracteriza

pelas vivências afectivas, e existe uma família metafísica:  é a família terrena cujas vivências

são símbolos da pátria celestial.  Estes três elementos constituem a essência da família. 

2.2. Como se chega a formar família

Quando falámos, há dias, das leis divinas de governo do mundo, aplicámo-las à vinculação

pessoal.  Se o homem cresceu são, vive numa rede de vinculações.  Desde o berço, é um

"ser vinculado ao seu ninho".  Juntamente com a vinculação pessoal, existe também uma

vinculação local:  a vinculação à pátria, à família.

Segundo que lei actua a vivência da família, quando se trata do elemento metafísico? Tal

como no caso da vinculação pessoal: segundo a lei da transferência e condução orgânicas,

Deus transfere, não só aos homens mas também a lugares, algo das suas qualidades:  da

sua bondade, sabedoria e beleza.  Esta é a lei da transferência orgânica.  Por outro lado, o

homem transfere, primeiro, aos lugares, os afectos que pertencem, em última análise, a

Deus;  mas fá-lo de maneira orgânica:  ao vincular-se a eles, relaciona-se ao mesmo tempo

com o conteúdo simbólico do lugar e, em última análise, com Deus.  A família associa

vivencialmente - e não só ideologicamente - acolhimento, segurança e protecção.  Desta

forma, a pátria terrena é símbolo da pátria, do lar celestial, que é o único que em última

análise nos oferece um acolhimento, segurança e protecção perfeitos.
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Ontem expusemos a causa pela qual o homem moderno não consegue encontrar a

verdadeira imagem de Deus.  É sacudido e abanado pelo desamparo e tomado pela

angústia.  Dum ponto de Vista psicológico, a raiz mais profunda desse facto é a carência de

vivências paternais e maternais, a carência de uma experiência real de família.  Digo

expressamente "vivências" para que fique claro que não se trata de ideias mas de realidades

que se movem na ordem do afecto.

É necessário que a pessoa tenha experimentado o seu pai e a sua mãe instintivamente;  de

outro modo, não está segura, não se sente acolhida.  Fundamentalmente, dá-se o mesmo

se aplicamos estas expressões à família.  Sem experiências ou vivências de família, o

homem - não apenas o homem, mas, principalmente, a mulher - converte-se num vagabundo

da vida.  O desenraizamento do homem actual provém da escassa vivência de família.

Mesmo quando o homem actual chama casa a algum lugar, não tem “lar”, pois faltam-lhe as

vivências da família.

A carência de família é o núcleo do problema da cultura actual, é a sombra que se estende

sobre a nossa cultura.  Por isso, a grande tarefa que temos que resolver em toda a sua

amplitude é dar acolhimento.  Procurar um lar em Deus e acolher-se directamente nele, não

resolve o problema.  Temos que preparar para o homem, no homem, uma pátria aqui na

terra, uma família.  Deste modo, a experiência sobrenatural de família será sã e captará o

nosso coração.  O que não capta o coração, não está assegurado: não nos proporciona

suficiente acolhimento e solidez.

Esta é a direcção em que devemos orientar-nos como pedagogos.  Interessam-nos ambas

as coisas:  criação de uma família natural e criação de uma família sobrenatural.  Quase diria

que, na situação actual, o mais importante é a criação da família natural, pois então a lei da

condução orgânica funcionará por si mesma.

Não precisamos de preocupar-nos muito com a lei da condução orgânica.  A maior parte das

vezes realiza-se de forma funcional, espontânea e inconsciente.  Imaginemos o que significa

uma pátria que é católica.  Em que pensamos quando recordamos a pátria católica?  Nas

ermidas, nos cruzeiros dos caminhos, na Igreja paroquial, na nossa casa paterna.  Que

quadros estavam pendurados nas paredes?  E que dizer quando nos sentimos em casa em

lugares de peregrinação!  Que vivência tivemos aí?  Alban Stolz diz-nos que não há só

tempos, mas também lugares nos quais se conferem graças especiais; e que estes lugares

seriam particularmente, os lugares marianos de peregrinação.
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Todas estas coisas da nossa terra, aparentemente secundárias, são símbolos de Deus e do

divino, da pátria sobrenatural.  E ao ver como os familiares, especialmente o pai e a mãe,

levavam a sério as coisas religiosas, como se ajoelhavam diante da via sacra, como faziam o

sinal da cruz;  ao ver como eram cativados pelos símbolos religiosos, a lei da transferência e

condução orgânicas atuavam funcionalmente:  tornavam-se por si mesmas realidade.

Resumindo, podemos dizer: família é o lugar onde Deus nos levou da eternidade à

temporalidade;  é também o lugar a partir do qual voltamos espiritualmente da temporalidade

para a  eternidade.

2.3. Importância da família

Que posso dizer aos pais e mães de família? Que não subestimem este tipo de coisas, em

especial, os costumes religiosos?  Os que se ocupam do trabalho social, os que trabalham, por

exemplo, no movimento agrário, sabem quão frequentemente se tenta despertar o interesse pela

pátria.  Procurem que os conferencistas que cultivam esta ideia de pátria não descurem o

aspecto religioso, os costumes religiosos.  Outras pessoas, de diferente orientação, deixam

frequentemente de lado os hábitos religiosos.  Com isso falta o elemento essencial da vivência

religiosa da família.  E, se somos chamados a falar, como deputados, como delegados, ou seja

o que for, temos de procurar  que os nossos municípios tenham novamente um cunho católico.

Se queremos ter uma autêntica vivência católica da família, não basta a experiência de vivências

espirituais em geral.  Devem ser vivências religiosas, para que seja verdade a afirmação de que

a pátria é aquele lugar de onde Deus me trouxe da eternidade para a temporalidade;  mas,

também, em sentido inverso, o lugar a partir do qual me dirijo, pelo menos espiritualmente, desta

temporalidade para a eternidade.

Não bastam os grandes discursos se pretendemos conquistar pessoas para formar uma

comunidade. Os responsáveis da comunidade - e a própria comunidade - só estão seguros a

partir do momento em que eles próprios puderam ter, em união com os seus, profundas

vivências afetivas, especialmente vivências religiosas, especialmente, naquele lugar ao qual eles

querem vincular os seus.  Onde reside, por exemplo, a raiz profunda da vinculação a

Schoenstatt?  São as vivências afetivas, unidas à graça, que estão ligadas a Schoenstatt, quer

se trate do movimento ou do lugar.  As conferências que aqui se dão não conseguem, por si

mesmas, esse enraizamento.

Queira Nossa Senhora unir-nos cada vez mais a Ela, pois todos transportamos em nós algo de
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vagabundos.  Hoje em dia, todos temos que nos libertar interiormente e, de uma ou outra forma,

enraizar-nos e vincular-nos novamente em algum lugar, com maior profundidade.

Tracemos agora algumas linhas em relação à vida quotidiana.  A família compreende duas

coisas:  é dom e tarefa. Como dom, é um presente que  Deus nos fez.  Os especialistas usam

expressões que talvez, por nós mesmos, não chegássemos a formular.  Chamam à família um

sacramental.  Chamam-lhe também graça e dons especiais.

A família é também, simultaneamente - e isto interessa-nos especialmente como pedagogos -

uma tarefa urgente e obrigatória;  uma tarefa particularmente difícil para o nosso tempo.  Isto

significa que devemos procurar que se tornem vivencialmente realidade os três elementos da

família.  Não quero falar mais longamente sobre a vinculação física ou local. Só farei uma

sugestão.  Quem tiver alguma palavra  a dizer sobre a construção de habitação, deve cuidar de

que não seja apoiada a construção de enormes prédios, mas que se construam casas próprias.

As enormes construções frias, dificilmente serão adequadas para alicerçar uma vivência de

família nas crianças.  Feliz aquele que possui uma casa própria!  Feliz o que pode crescer nela!

Não deveriam os pais de família esforçar-se, na medida do possível, por conseguir uma casa

própria para a esposa e os filhos?  Devemos visar grandes metas.  Formar uma família é

certamente uma grande tarefa.  Feliz aquele que possui uma casa própria!

Mas também devo cuidar que os meus filhos tenham vivências afetivas profundas.  Primeiro

aquelas vivências que contêm um valor moral, que despertam afectos de gratidão, de piedade,

de respeito, de interioridade.  Tudo isto pertence á família.  Quem desconheça estas realidades,

não pode ter uma vivência religiosa de família, não pode falar de lar.

Além disso, temos que cuidar que a família seja portadora do carácter religioso; que a

religiosidade dos nossos filhos esteja ligada a esse lugar.  Não devemos deixar tudo entregue

apenas à Igreja ou às associações.  E, como pároco, também tenho de procurar criar

oportunidades para que a comunidade paroquial experimente vivências religiosas.  O povo

deseja algo de vital, quer ter vivências.  Talvez alguns me digam:  "deixemo-nos dessa conversa

de vivências!  Temos é de cuidar de que se aprenda a suportar e a dominar a dureza da vida"

(...).

É, realmente,  uma tarefa difícil educar alguém para que consiga ter uma consciência de família

e para que ame a família.  Aqueles de nós que realizam o seu apostolado viajando de um lado

para o outro -  alguns  têm essa tarefa - não devemos tomar o nosso trabalho de ânimo leve.
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Não devemos pensar que nos basta dar umas conferências, mas tentar formar pequenos

círculos que tenham como ideal criar o espírito de família, nas dimensões que assinalámos.  Não

devemos considerar só aspectos isolados da família.  Temos de criar um todo orgânico, que,

como tal, una os três elementos, o local, o físico e o metafísico.  Será difícil consegui-lo com o

homem tão destruído e desenraizado interiormente.

Permitam-me formular outra pergunta neste contexto.  Quando posso abandonar a minha

família?  Não estou a pensar, é claro,  naqueles casos em que a situação me obriga a afastar-

me de casa;  estou a supor, pelo contrário, que depende da minha vontade abandonar o lar e

partir.  Os superiores de comunidades religiosas só deveriam deixar partir os seus membros para

o estrangeiro quando eles estão verdadeiramente enraizados na casa mãe.  Enquanto alguém

não estiver enraizado, não deve partir para o estrangeiro.

Posso chamar-lhes a atenção quanto a outro ponto?  O que disse sobre a vinculação local vale

igualmente para a vinculação pessoal.  Não devo procurar que se produza muito rapidamente

a condução orgânica.  Suponhamos que alguém começa a ter uma vivência de paternidade a

posteriori na pessoa do educador.  A pedagogia comum afirma, geralmente, que a vinculação

pessoal não deve ser muito profunda nem durar muito tempo;  que se deve passar rapidamente

a uma filialidade madura.  Observe-se a família natural.  Como pensou Deus a educação na

família?  Quanto tempo deve a criança permanecer unida, de maneira primitiva, à sua família?

Oxalá se entenda isto:  é preciso tempo para que se estreitem os laços vitais a um tu pessoal!

O mesmo é válido para a vinculação a um lugar.  Quanto tempo é necessário, por exemplo, para

que a criança se habitue à sua cama, para que cada canto do seu quarto lhe diga alguma coisa!

Hoje em dia é necessário captar novamente estas coisas de forma reflexiva.  Pretender uma

condução afectiva demasiado rápida, não permite estabelecer uma vinculação.  Para que

alguém chegue a vincular-se, é preciso tempo.

O mesmo é válido quando as pessoas se vinculam a mim.  Isso pode até mesmo ser-me

incómodo;  mas não importa o que se passa comigo.  Devo saber suportar, por um tempo, um

longo tempo, uma filialidade primitiva.  Se pretendermos fazer amadurecer com demasiada

pressa os nossos educandos, conseguiremos precisamente o contrário.  Romper-se-ão todos

os laços e vínculos e só teremos conseguido formar homens colectivistas.

Se as condições da nossa proveniência são sãs e contamos com este conjunto de vivências,

então não é tão necessário o apêgo.  Mas o homem que, desde o seu nascimento, está
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desenraizado - e a multidão deles cresce - necessita um tempo mais longo para enraizar-se.

Este é o grande problema cultural do nosso tempo:  como conseguir enraizar o homem,

primeiramente na esfera natural. Se não o conseguimos, também não conseguiremos enraizá-lo

no mundo sobrenatural. Há excepções, mas o normal é que o homem tenha, de algum modo,

todas as fibras da sua alma atadas no campo natural.  Se assim não fôr, na medida em que lhe

falte a vinculação, produzir-se-á uma rotura na sua alma.  Para que a pessoa possa crescer de

maneira normal, precisa de desenvolver um organismo de vinculações a lugares, pessoas e

ideias.  É bom que nos  interroguemos: qual é, onde está  o ponto débil do meu carácter?  Em

que aspecto deverei ainda complementar-me?

Se considerarem assim toda esta problemática, encontrarão sempre alegria na educação:

alegrar-se-ão com cada pequeno crescimento.

Se uma comunidade religiosa educa a juventude, pense: quantos sonhos despertam nos jovens!

Deixem-nos sonhar!  Desde que os próprios educadores não fantasiem!  Porque aquele que não

sonhou, o que não amou de forma infantil durante longo tempo, não poderá, a longo prazo, amar

com profunda interioridade.

Temos diante de nós problemas sérios e difíceis, que devem ser analisados e resolvidos.  Se

a cultura os ignora agora, amanhã ou depois poderá experimentá-los de forma evidente.

Constitui uma obra prima saber despertar a força criadora da afectividade e conseguir que se

expresse na própria pessoa.  O homem actual, tão marcado pelo colectivismo, tem dificuldade

em educar para um autêntico humanismo e em penetrar reflexivamente algumas destas coisas

que antigamente eram apresentadas como evidências, que nos dispensavam da necessidade

de pensá-las e meditá-las seriamente.
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 O PROBLEMA

DA AUTORIDADE

No exercício da autoridade decide-se grande parte do destino do homem, da questão social

e da qualidade da nossa vivência de fé.  A autoridade é portadora de valores - ou anti-

valores -;  em torno a ela tecem-se - ou destroem-se - os múltiplos vínculos sociais,

políticos, económicos;  a forma como a autoridade é exercida determina essencialmente

a vida familiar, nacional e eclesial e  condiciona também,  em grande medida, a imagem

que temos de Deus.

O P. Kentenich experimentou em si mesmo o problema da autoridade, primeiro na  infância,

depois sob o regime nacional-socialista; e, por último, a não menos dolorosa experiência

da autoridade do Santo Ofício que o submeteu, durante catorze anos, a uma dura prova

de obediência.  Esta realidade e os claros sinais dos tempos levaram-no a analisar e

desenvolver uma ampla teologia, filosofia, sociologia e pedagogia da autoridade.

A selecção de textos que apresentamos a seguir tem como tema central a autoridade

paterna.  É vista no contexto da problemática cultural da nossa época.  O primeiro texto foi

extraído da duodécima prática da jornada pedagógica de 1950, publicada pelo Schoenstatt-

Verlag com o título de Grundriss einer neuzeitlichen Pädagogik, 1971.  O segundo

corresponde à quinta conferência da jornada pedagógica de 1951, publicada pela mesma

editora em 1971, sob o nome de “Dass neue Menschen werden”, e traduzida para o

castelhano pela Editora Schoenstatt com o título:  Que surja o homem novo, Santiago,

1983.

A AUTORIDADE PATERNA

Se alguém quer curar um doente, tem que fazer primeiro um diagnóstico. O homem moderno

está doente;  por isso e antes de mais temos que conhecer com exactidão a doença.  Por um

lado, vemos a sua vida espiritual atrofiada e, por outro lado, atomizada.  Ocupar-nos-emos desta
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atomização do  ponto de vista do pensamento mecanicista.

A primeira interrogação que propomos, é: o que entendemos por pensamento mecanicista?42

Em vez de dar uma definição, vamos aplicá-la à vida prática.  Três aspectos se nos apresentam:

- separação de ideia e vida;

- separação de causa primeira e causa segunda;

- separação mecanicista em determinados âmbitos vitais.

Tanto na ordem natural como na sobrenatural, dão-se processos vitais.  Referir-nos-emos

particularmente à ordem de vida natural:  A sua célula fundamental é a família.  Segundo a

intenção de Deus, uma família natural sã deveria constituir uma totalidade orgânica;  deveria

encarnar o “estar espiritualmente um no outro”, do homem com a mulher, do pai com a mãe, dos

pais com os filhos.

A família deveria constituir uma unidade vital orgânica; contrária ao “estar espiritualmente

separados” um do outro, ou ao “estar um contra o outro”.  Esta unidade vital encontra-se hoje

seriamente destruída.  Sabemos que desde tempos imemoriais existiram inúmeras dificuldades

na formação duma comunhão de vida.  Agora (neste momento) não nos referimos a isso;  só nos

interrogamos: em que radica (neste momento) a falta de unidade?  Uma das suas mais

importantes causas é o que denominamos pensar e actuar mecanicistas ou separatistas. Hoje

em dia, muitos chegam a regozijar-se de que se tenha conseguido desarticular a família.

Separa-se o pai da mãe; separam-se os pais dos filhos.

O que nos testemunha a mulher que, em consequência do pensar e actuar mecanicistas, está

apartada do organismo da família tal como Deus o concebeu?  Como é o filho que já não tem

lugar numa família natural?  No interesse do tema desta jornada, deixaremos de lado estes dois

aspectos e colocaremos principalmente o pai da família na nossa perspectiva.

A. IMAGEM E IMPORTÂNCIA DO PAI
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A razão da falta de acolhimento que se manifesta no mundo actual radica no facto de que este

se transformou num mundo sem pais.  Seguindo Nietzsche, poderíamos complementar esta

ideia e dizer que também já não existem "países de mães".  Pode ser verdade.  Por isso,

especialmente em círculos católicos, fala-se muito sobre a mãe e a maternidade.  Mas

considera-se pouco a importância da paternidade e do ser pai.

Dum ponto de vista metafísico, o primeiro numa família é o pai.  Ele tem o poder último, porque

participa da actividade geradora de Deus.  A autoridade materna é uma autoridade

complementar e apoia-se nele.

Muitíssimo depende de que o pai não esteja alienado do organismo da vida familiar.  O

saneamento do mundo supõe o saneamento da família, e a família inclui essencialmente uma

reforma do conceito de pai, da consciência e da atitude paternais.

A razão metafísica básica para que o pai seja a figura principal na família, reside na sua

participação na actividade geradora de Deus.  O Pai é a figura principal na Santíssima Trindade

porque é aquele que gera.  O Pai gera o Filho; do Pai e do Filho emana o Espírito Santo.

Estamos numa época sem pais.  Sem pais, porque a família actual carece, realmente de pais.

Apresentamos primeiro o facto como tal;  depois procuraremos as suas razões, e mostraremos

a importância da autoridade paternal.

1. A perda da autoridade paternal

Primeiro, o facto.  Hoje em dia separou-se amplamente o pai do organismo da família.  Visa-se

Isso conscientemente; e a consequência é a divisão, a separação e o desmembramento de toda

a vida familiar.  Deste modo, destrói-se um organismo vital são como é a família.  O pensamento

mecanicista não só prossegue, com grande êxito, a separação de ideias e vida, mas também

a separação dos processos vitais:  está é a verdadeira tragédia do pensamento mecanicista (...).

Observemos um pouco, deste ponto de vista, os nossos círculos católicos, os nossos

educadores católicos.  Não teríamos de dizer que, em geral, também nós estamos um pouco

contagiados por esta mentalidade separatista, que afasta, cada vez mais, o pai dos assuntos que

dizem respeito à família?  Por exemplo, se procuramos colaboradores para a educação familiar,

ou simplesmente, para a educação, reunimos sempre as mães, raramente os pais.

Não sabemos o que dizer aos pais de família, àqueles que deveriam desempenhar a principal

função geradora na família.  É uma concessão que fazemos ao espírito do nosso tempo: sem
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o saber, fomos contagiados pelo pensamento mecanicista, e inconscientemente ajudamos a

destruir a estrutura integral orgânica da família.  Mais tarde, por outro lado, procuramos o

responsável pela  incapacidade de vivência religiosa de que sofre o homem actual.  Veremos

adiante, em detalhe, como o debilitamento do conceito de pai se faz sentir na família e os danos

que acarreta.

2. Razões da perda da autoridade paterna

Em segundo lugar, interrogamo-nos sobre o porquê da família sem pai, da ordem do mundo sem

pais.  

Podem apontar-se muitas razões.  Uma das principais é o apagamento do pai; e, com  ele, o

desaparecimento da autoridade paterna.  As razões para o apagamento do conceito de pai

residem no tempo.  São razões imediatas e mediatas.  Às razões imediatas pertencem razões

externas e internas.

2.1. Razões imediatas externas

Encontramos razões externas, em primeiro lugar, na longa ausência dos pais por causa da

guerra.  Com isso passou a primeiro plano o conceito de mãe, a autoridade maternal.  Uma

segunda razão externa para o desaparecimento da autoridade paterna, durante o longo período

de separação pela guerra, reside em anseios insatisfeitos tanto da parte do homem como da

mulher.

Os dois tinham alimentado, mutuamente, grandes esperanças e pensavam que estas se

realizariam ao reunirem-se novamente em família,  homem e  mulher, mão na mão e coração

no coração.  O resultado de voltarem a ver-se e de voltarem a viver juntos foi uma terrível

decepção.  O homem tinha-se desenvolvido, entretanto, de maneira totalmente diferente e a

mulher tinha seguido os seus próprios caminhos.  A consequência foi uma desilusão mútua.  A

isto  acresce que a mulher, que tinha tido o governo na sua mão, não queria entregar nem um

pouco da sua autoridade:  ela queria governar.  E, não raras vezes, os homens e os pais

regressaram cansados do campo de batalha.  Receberam os cuidados dum amor maternal, mas

já não os detentores naturais da autoridade.

Poderíamos acrescentar a estas uma quantidade de razões externas que ilustram claramente

a imagem do nosso tempo e documentam o desaparecimento da autoridade paterna na família.

2.2. Razões imediatas internas
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A razão interna para a perda da autoridade paterna reside, talvez, no facto de ao longo dos

anos, o pai ter demonstrado o seu desvalimento interior e exterior.  Não foi capaz de proteger

os seus filhos do perigo das bombas.  Ele mesmo teve que se expor continuamente a perigos

para os quais não estava preparado.  Deste modo,a consciência da força paternal desapareceu

e, com isso, afastou-se uma experiência fundamental da vida familiar.

2.3. Razões mediatas 

Para descobrir razões mediatas, há que recorrer à história.  O protestantismo roubou à vida

religiosa a concepção do pai tal como esta estava representada no papado, no Santo Padre.

O iluminismo (século XVIII) prestou a sua colaboração.  Até então tínhamos vivido uma época

patriarcal.  Na vida quotidiana, a autoridade paterna estava no centro e, com isso, introduzia-se

também uma certa modalidade patriarcal no governo dos povos.  Isto mostra quão profunda e

intimamente relacionadas estão a autoridade paterna com a modalidade e a sabedoria no

governo no estado. A revolução francesa proclamou o lema "liberdade, igualdade, fraternidade".

Decapitou a família.

A partir daí, todos ficaram ao mesmo nível.  A família deixou de ter uma cabeça, de se apoiar

numa autoridade última e firme.

Para mais, temos de reconhecer que, nos séculos passados, se abusou muitas vezes da

autoridade paterna.  Enalteceu-se a ânsia de poder paternal.  Não se teve consciência de que

a autoridade paterna é serviço abnegado à vida alheia, serviço à vida natural e sobrenatural,

principalmente na família.

3. Importância da autoridade paterna

Em terceiro lugar convém acrescentar algo sobre a importância da autoridade paterna e da

vivência paternal.

3.1. Apoio firme para a pessoa e para a comunidade

Primeira afirmação:  a autoridade paterna proporciona, tanto à pessoa como à comunidade, um

apoio firme.

Em primeiro lugar, dá um apoio firme ao indivíduo. A autoridade paterna faz parte, simplesmente,

da existência da criança e do jovem.  Oferece à criança, seja rapaz ou rapariga, uma consciência

instintiva da autoridade e, com isso, uma segurança existencial.  Oferece-lhe um acolhimento
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espiritual e vital.  Além disso, a autoridade paterna, experimentada de modo instintivo, oferece

simultaneamente à criança, mediante a palavra e o exemplo, uma imagem original do mundo e

uma profunda capacidade de contacto.

Cada uma destas afirmações encerra em si todo um mundo.  Dar-nos-emos o  tempo bastante

para abordar cada uma em particular?  Quem escuta só as ideias e capta impressões, mas não

apreende o contexto, não conseguirá depois tirar grande proveito na vida concreta.

Uma autêntica autoridade paternal dá também à comunidade um apoio  firme. Os irmãos e irmãs

que se encontram ao mesmo nível na família, necessitam de uma autoridade sobre eles.

Certamente esta é  também, e deve ser, a autoridade materna.  Mas, dum ponto de vista

metafísico, o último pilar em que assenta a capacidade de contacto,  a possibilidade de contacto

e o próprio contacto, deve ser o pai.  Somos irmãos e irmãs porque fomos gerados pelo mesmo

pai.  Em verdade, também porque viemos da mesma mãe.  Mas, uma vez que a actividade

geradora paterna é a que inicialmente actua - de acordo com São Tomás, com Leão XIII e com

a comprovação da vida prática - o pai deve ser, também, o primeiro a prestar um firme apoio à

família, o aglutinante que a congrega.  Evidentemente, o pai complementado pela mãe.

O tempo actual, que já não conhece a autoridade paterna e que, portanto, passou por alto o

fundamento último para a autoridade na família, deve procurar meios originais e novos para

formar a comunidade quanto à sua capacidade e possibilidade de contacto.  Pode voltar-se para

a ditadura.  Esta obriga os homens a sofrer o seu jugo.  Se tivéssemos, pelo contrário,

verdadeiros pais, verdadeiras famílias, não precisaríamos de ditaduras.  Haveria, então, uma

verdadeira comunidade, que teria um apoio firme e seguro, uma referência, na autoridade

paterna.  Esta autoridade paterna existiria e deveria ampliar-se e expandir-se em todos os

sentidos, na formação da comunidade e no governo do estado.

Se queremos curar os problemas na sua raiz, então devemos fazer surgir novamente, de modo

eminente, uma época com consciência paternal.  De que serve que nós, pastores e educadores,

nos esgotemos a trabalhar se não soubermos atacar o mal pela raiz para o curar?  Pode falar-se

da Liga das Nações que pretende estabelecer a unidade que falta aos povos;  mas poderá

constatar-se, sempre de novo, que todos os meios que se procuraram e aplicaram como

substitutos, não conduziram à meta;  nem nunca  irão conduzir.  Podemos mesmo dizer que nem

sequer a autoridade do Papa e do sacerdote, embora eses tdevam dar um apoio ao homem

actual, nos conduzirão à meta, se não for restabelecida, com maior firmeza, a autoridade paterna

no seio da vida natural.  Normalmente, uma autoridade religiosa, uma certa autoridade paternal
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sobrenatural, só tem vitalidade quando existe um fundamento na ordem natural, na paternidade

natural.  Talvez seja possível criar uma paternidade e uma filialidade sobrenaturais, também sem

este fundamento natural.  Mas, no decurso das longas etapas do desenvolvimento, faltará a

entrega espontânea,  instintiva.  Não existe quase nada que possa substituir o instintivo.

3.2. Ponte psicológica para a experiência da paternidade divina

Estão lembrados do que eu disse sobre Santa Teresinha43?  Aí se encontra a análise de uma

vida espiritual exemplar na sua relação filial com um pai exemplar.  Não me levarão a mal nem

me interpretarão erradamente se me atrever a dizer que na prática, no tempo actual, até a

própria autoridade paterna divina dificilmente pode dar o apoio necessário, no meio da grande

confusão existente, se não for apoiada pela vivência natural do pai.

Isto não é uma expressão teológica, porque é evidente que, teologicamente, Deus é sempre o

primeiro.  É uma afirmação que se enquadra na ordem psicológica.  Como seres sensíveis

estamos condicionados por vivências sensíveis de ordem natural.  A entrega filial à autoridade

paternal divina, carece, frequentemente, de ser assumida pelo instinto e penetrada por ele até

ao nível do subconsciente.  Se de algum modo não existe esta vivência da autoridade paterna

na ordem natural - seja em relação ao próprio pai ou a um pai substituto -, quer dizer, se de

alguma maneira não se encontram vivências filiais profundas na ordem natural, então verificar-

se-á constatar, em toda a linha, uma terrível tragédia, não só para a pessoa individual mas para

toda a cultura actual.

Ser pai hoje, não é tão fácil como foi antigamente, na época patriarcal.  Se hoje em dia, por

exemplo, o pai não mostrar respeito à sua mulher, à sua esposa, esta rapidamente formará com

os filhos, pela lei da compensação, um partido de oposição ao pai.  Hoje não é muito fácil ser

pai de verdade.  Por exemplo, se o pai desenvolver um excessivo afã de poder para com os

filhos;  se não souber orientar a partir de dentro, como deve ser, o impulso de liberdade dos

filhos, amanhã ou depois terá formado revolucionários.  Por isso, renovação do mundo através

da renovação do pai, da paternidade: que tremendo programa!  

B.  POLARIDADE PAI-MÃE 
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Fizemos uma segunda afirmação:  a autoridade paterna proporciona uma polaridade criadora

entre pai e mãe.

Uma dupla função do pai orienta-se para a mãe.  Em primeiro lugar, o pai ajuda a mãe a que ela

possa ser verdadeiramente mãe.  Em segundo lugar, requer dela uma complementaridade sem

a qual não se pode manter no seu papel de pai.

Terá ficado bem compreendido que a renovação da autoridade paterna traça e propõe um

imenso programa que devemos abraçar com todas as forças do nosso amor?  Que necessidade

temos de mais educadores que amem de verdade e que nunca deixem de amar, que realizem

constantemente este trabalho oculto nas coisas pequenas!

Passamos agora à dupla função do pai em relação à polaridade criadora entre ele e a mãe.

1. A mãe necessita da autoridade paternal

A primeira função:  para ser verdadeiramente mãe, esta necessita da autoridade paternal.  Se

não a experimenta, se não encontra amparo interior na autoridade paternal, simultaneamente

um apoio e uma complementaridade, rapidamente enfraquece nela o desejo de ter filhos. Ganha

aversão a ter filhos; o desejo de maternidade não consegue amadurecer nela o suficiente para

que ela alcance um espírito verdadeiramente maternal.

A maternidade desenvolve em si mesma, de certo modo, a filialidade.  O reino mais belo da alma

feminina é o reino da filialidade.  Em cada mulher há uma criança.  Em toda a mulher grita uma

criança.  Perante  quem desenvolverá a mulher a sua verdadeira filialidade sendo já mãe?

Perante o pai.  Em muitas famílias sãs, por exemplo, a mulher não se dirige ao pai pelo seu

nome, mas pelo de "pai", assim como o homem trata a mulher por "mãe".  Isto não acontece

apenas no interesse dos filhos:  nasce também da necessidade sã e natural que implica a mútua

capacidade de complementaridade.

2. A paternidade requer a maternidade para o seu desenvolvimento

A segunda função:  a paternidade necessita de uma verdadeira maternidade para o seu

desenvolvimento;  sem ela não pode amadurecer.

2.1. A mulher autenticamente maternal  tem a função de complementar a tarefa da autoridade

do pai diante dos filhos

A ânsia de poder paternal deve ser moderada pela abnegação maternal;  o despotismo paternal,



141

pela vontade de servir própria da mãe.  A impaciência, própria do pai, por obter resultados

rápidos e em série, mesmo no campo da educação, precisa de ser complementada pela atitude

maternal, cordial e humilde e pela alegria permanente e serena da mãe.  O nervosismo do pai

é moderado pela paciência, pela abnegação e entrega maternal de si mesma.  Este é o ideal da

autêntica mãe.  Ainda existem hoje mulheres deste quilate?

Para promover a renovação da família, devemos esforçar-nos  por conseguir novamente um tipo

de pais e mães, de mulheres e mães ideais, de pais ideais. O Senhor mergulhou durante trinta

anos na família;  viveu durante trinta anos uma vida familiar oculta, para poder, assim, falar-nos

claramente através da sua própria vida.  Ele queria sanar e santificar a família.

2.2. Complementaridade pela profundidade maternal

Face à função do pai, pertence à mãe a função de interiorizar e abarcar a totalidade da vida,

acolhendo-a.  O pai pode talvez “intelectualizar” e elaborar grandes planos com o seu fluxo de

pensamentos e ideias criadoras;  mas essas grandes perspectivas são recolhidas no coração

da mulher.  O homem também necessita do coração da mulher e da mãe para desenvolver a

capacidade criadora do seu pensamento; e, mais ainda;  para desenvolver a força modeladora

do seu trabalho.  Por isso, quem se quiser projectar como reformador no mundo e na Igreja,

necessita do apoio de um grupo de nobres mulheres.  O homem pode pensar e planificar, mas

a mulher acolhe estes grandes planos no seu coração, na sua vida, e está disposta a dar tudo

para a sua realização.

2.3. Complementação no próprio ser

Em terceiro lugar, a mulher tem, também,  a  tarefa de complementar o homem, o pai, na sua

própria maneira de ser.  Isto é realmente extraordinário, valioso e comovedor.  Teríamos que

repetir aqui muito do que tratámos nos cursos anteriores, sobre a filosofia dos sexos.  Não

podemos entrar agora em pormenores, por muito valioso que isso fosse.  A sabedoria de Deus

não modelou a ideia plena do ser humano numa só modalidade, mas em duas.  Estas duas

maneiras de ser devem complementar-se.  Daí o contínuo ir e vir dos fluxos magnéticos entre

o homem e a mulher; daí, o forte e nobre impulso para uma complementaridade, de acordo com

a modalidade típica de ambos os sexos.

A mulher não só cumpre a função de ajudar o homem na realização da sua tarefa, mas também

complementa o próprio ser do homem.  A mulher ideal complementa o modo de ser do homem.

A autoridade paterna ganha em distensão e  moderação através da influência tranquila e do ser
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Ethos é uma palavra que o P. Kentenich e João Paulo II usam muito.  No entanto, hoje não é corrente.  A nossa cultura racionalista e voluntarista
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serviçal e bondoso da mulher.  A ânsia de domínio do homem é suavizada pelo amor, assim

como se dá o inverso quando se trata da complementaridade da mulher; a fragilidade e a

delicadeza próprias da estrutura feminina alcançam o seu complemento e pleno

desenvolvimento graças à força, segurança e  firmeza do homem.

Oxalá surja o verdadeiro educador, que adopte esta visão de conjunto quase como uma paixão;

oxalá eu pudesse ajudar a fazer desabrochar famílias totalmente sãs!  A arte de educar

manifesta uma sabedoria:  é um carisma.  Oxalá tivéssemos educadores carismaticamente

dotados!  Se não virmos na educação uma tarefa à qual vale a pena dedicar toda a vida;  se ela

não se converter numa paixão;  se não estivermos possuídos por ela;  se não amarmos

verdadeiramente, com respeito e com um íntimo amor, os que nos foram confiados, não

conseguiremos nada com o nosso afã de reforma e com as nossas reflexões.

A CONSCIÊNCIA DE SER PAI

A nossa tarefa (nesta jornada pedagógica) consiste em relacionar o nosso sistema pedagógico

com a actual situação pedagógica e, em primeira análise, com o ambiente educativo, seja este

o oficial, ou o privado ou livre.  Já  assinalámos, em geral, hoje de manhã como se deve realizar

esta tarefa no ambiente educativo oficial, no colégio confessional ou nos estabelecimentos do

magistério, .  Também examinámos mais de perto os ambientes educativos privados:  a

catacumba da família, a catacumba do grupo e do trabalho com grupos, e a catacumba do

"cantinho de Deus" ou do "cantinho de Schoenstatt" na nossa Família.  É provável que ainda

recordemos o que basicamente se pode dizer sobre o significado da "arca da família", sobre a

sua situação actual e a sua tarefa para o futuro.

Detivemo-nos no imperativo:  cultivemos um marcado ethos familiar!44.  Este ethos familiar

compreende essencialmente três partes, conforme aqueles que temos diante de nós:  o pai, a

mãe ou o filho.  Tendo isto em conta, o imperativo transforma-se no seguinte: cultivemos

cuidadosamente a consciência paternal, a consciência maternal, a consciência filial!  O que
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devemos dizer quanto a cada um destes imperativos?  Infelizmente, por causa da escassez de

tempo, não pode ser muita coisa.  Por isso, fica  isto como uma inquietação que devemos levar

para casa, como uma semente que quer ser plantada na terra de cultura da nossa alma e que

depois cresce: oxalá, produza fruto, trinta, sessenta, noventa por cento.

O imperativo reza assim:  Cultivemos cuidadosamente a consciência paternal!

Surgem duas perguntas:  onde tem a sua origem e como se manifesta a consciência de ser pai

no sentido da dignidade e do actuar paternais?

I. FUNDAMENTO DA CONSCIÊNCIA PATERNAL

A primeira pergunta: certamente têm vindo a habituar-se a que não formulemos nenhuma

afirmação sem que antes a  confrontemos com os seus fundamentos últimos.  Aplicamos sempre

a mesma estrutura de pensamento:  Agere sequitur esse, ordo essendi est ordo agendi ("O

actuar segue-se ao ser" e "A ordem de ser determina a ordem de actuar").  Portanto,

interrogamo-nos:  em que se fundamenta a consciência paternal?

Do ponto de vista metafísico, fundamenta-se no feliz facto de que o pai, enquanto reflexo de

Deus Pai, é o progenitor do filho.

Gerar pertence a Deus Pai, no interior da Santíssima Trindade como uma propriedade sua

(proprietas), ou actividade original sua.  Por isso, dito humanamente,  Deus Pai é o princípio

último no seio da Trindade.  Daí também que o pai, aqui na terra, enquanto partícipe dessa

propriedade do eterno Deus Pai, é o portador último da autoridade terrena.  A autoridade

paternal de Deus é simplesmente o modelo originário da autoridade paternal humana.  Qualquer

outra autoridade, incluindo a maternal, é autoridade secundária, que a apoia e complementa.

Deveríamos deter-nos longamente nisto, já que a afirmação é de peso.  O tempo actual já não

sabe - ou sabe desesperadamente pouco - de paternidade, do ser pai e da atitude paternal.  A

consciência paternal desapareceu por toda a parte.

A consciência paternal tem a sua origem nessa actividade procriadora que é imitação da

propriedade do eterno Deus Pai.  No essencial, expressa-se através da educação para a

obediência e a audácia, enquanto que a autoridade maternal, coadjuvante, possui a tarefa - e

isto está na sua essência, tal como o veremos - de educar o filho para suportar e sublimar (...).
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II. PROJECÇÕES DA CONSCIÊNCIA PATERNAL

A segunda pergunta é esta:  em que se traduz a consciência paternal que provém de gerar?

Conhecemos a resposta:  numa peculiar dignidade paternal e num vigoroso actuar paternal.

A. A dignidade paternal

A dignidade do pai encontra a sua medida na dignidade do eterno Deus Pai.  Admiravelmente

grandiosas e magníficas, ressoam para o autêntico pai cristão as palavras do Senhor:  "Sede,

pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai celeste" (Mt 5, 48).  Se estas palavras s dirigidas a

alguém especial, é ao pai, que conhece e partilha com o eterno Deus Pai o acto de procriar.

"Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai celeste".  Daí que o pai seja chamado, em toda

a linha, a ser a maravilhosa, sim, a mais maravilhosa transparência do Deus Pai eterno e  a sua

transparência mais directa.

Por consequência, podemos tomar por base  as extraordinárias propriedades originais do Deus

Pai eterno, para reflectir a sua aplicação à imagem terrena do pai.

Imutabilidade paternal

Deus Pai apresenta-se-nos na sua absoluta imutabilidade.   Eis o que se diz a este respeito no

Apocalipse:  "Vi um trono no Céu, no qual Alguém estava sentado" (Ap 4, 2).  Deus Pai é o único

que não está em movimento.  Todo o céu está continuamente em movimento.  O que está

sentado no trono permanece ali numa paz imutável.

Os jesuítas aplicam a seguinte frase ao superior da sua comunidade:  Primus motor non

movetur, quer dizer, o primeiro motor não deve ser movido. A imutabilidade de Deus!  De modo

semelhante a imutabilidade deve também estar presente no portador da autoridade paterna, na

família e em todo o lado onde se procure e se encontre uma autoridade paternal derivada, uma

espécie de imutabilidade nos princípios, uma imutabilidade também nas decisões da vontade.

Como são poucos os pais que, hoje em dia, vivem essa orientação metafísica!  São tão

versáteis!  São como brinquedos levados pelas correntes do tempo!  Brinquedos dos desejos

e paixões do próprio coração!  Onde encontramos neles o reflexo e o retrato fiel do Deus Pai

eterno?

Omnipresença do pai
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O Pai eterno e imutável é também o Deus omnipresente. De modo semelhante, o pai terreno

também deve ser "omnipresente" para os seus filhos, senão física, ao menos, espiritualmente.

Deve tê-los espiritualmente presentes na sua mente, tê-los sempre presentes nos seus

interesses e, sem dúvida, no seu coração.  Outros interesses, para ele, passam para segundo

plano:  ele tem os seus filhos, por eles se sacrifica; está continuamente presente para eles, leva-

os sempre consigo.

Omnisciência do pai

Deus Pai é omnisciente. Também o pai terreno deve saber tudo o que diz respeito ao seu filho.

Não um saber sufocante, mas um saber bondoso e extraordinariamente enaltecedor.  Este saber

é enaltecedor na medida em que o pai acredita no que há de bom no seu filho, mesmo quando

este o tiver mil vezes desiludido.   Acredita no bom que há nele; e acredita, também, na missão

original do seu filho.

Sabedoria do pai

Deus Pai é todo sabedoria. De modo semelhante, a sua imagem deve ser toda sabedoria:  o pai

pondera sabiamente o que o filho pode suportar;  pesa sabiamente as cargas que lhe impõe;

sabiamente, as exigências que lhe faz;  mas, também sabiamente, os presentes que lhe oferece.

Santidade do pai

Santo, Deus Pai é infinitamente santo.  Vós, pais, deveríeis ser santos como santo é o vosso Pai

celestial!  Quem é santo?  Aquele que se move constantemente em redor de Deus Pai Eterno,

em torno dos seus desejos e da sua vontade.

Misericórdia e justiça do pai 

Deus Pai é infinitamente misericordioso e justo. Este é também o ideal do pai terreno:  justiça

pertinaz, honra, rectidão!  Não segue caminhos tortuosos no âmbito e no ambiente da sua

família;  não se deixa vergar por caprichos: é justiça personificada e verdade personificada.

Deus Pai eterno é, ao mesmo tempo, infinitamente misericordioso.  Sabe perdoar quando o filho

que estava perdido regressa a casa, ainda que ele tenha provado o alimento dos porcos e até,

mesmo quando tiver levantado a lança contra o coração do próprio pai ... Ele sabe acolher

sempre com sábia misericórdia, com bondade e com perdão, o filho perdido e restitui-lhe os seus

direitos de filho.
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Este é o maravilhoso ideal do pai!  Esta é a dignidade do pai que se funda na capacidade e

actividade procriadora, imagem terrena do Eterno e Infinito que gera o Filho no seio da

Santíssima Trindade.

B. O ACTUAR PATERNAL

A partir do que dissemos, podemos entender o actuar paternal.  Já o mencionámos

anteriormente:  a paternidade, “paternitas”, é a forma originária da autoridade.  Por isso,  onde

encontramos autoridade na vida familiar, aparece a imagem do pai como modelo vivo e originário

da autoridade.  Daí que o pai deva apresentar-se diante dos seus filhos como uma encarnação

da autoridade divina.  Não basta simplesmente que o filho obedeça a uma lei.  O pai deve ser

a encarnação viva da lei.  A vontade do pai e a lei têm que ser, na sua essência, exactamente

o mesmo para o filho.

1. O pai deve educar para a obediência

Lei e legislador

Nem sequer suspeitamos o mal que fazemos à alma da criança e à alma do povo quando

exigimos que se obedeça a uma lei por trás da qual não se encontra um pai pessoal e uma

vontade paternal.  Essa falha gera a desarmonia interior, uma terrível dissonância:  a criança não

“sente”  a lei e, por detrás da lei, o amor ao legislador.  O amor à lei deve sempre significar,

também amor ao legislador.

O filho deve confrontar-se com a autoridade paternal.  As coisas não são como nós, homens

modernos, as postulamos, no sentido de que na criança só existem coisas boas.  A vida

instintiva pugna por vir à superfície ... A criança deve experimentar uma autoridade que esteja

acima dela e  possa eventualmente causar-lhe dor.  Evidentemente, tudo depende de que essa

autoridade, quando castiga a criança pela primeira vez, o faça de forma correcta.

Pai terreno e Deus Pai

Nietzshe, que penetrou com tanta clareza a alma moderna e  sabia ensinar com vigor, chama-

nos a atenção para o facto de actualmente já não existirem "terras de crianças", por não

existirem terras de pais e de mães.  Porque já não temos verdadeiros e autênticos pais, não há

verdadeiros filhos.  Podemos completar este pensamento dizendo:  porque não existem
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verdadeiros pais, é que existem tão poucos filhos com uma vida religiosa.  A criança transfere

instintivamente a imagem terrena do pai para Deus Pai.  Se a humanidade actual está doente,

se não lhe é possível juntar-se em torno do Deus Eterno e girar em seu redor, isso deve-se em

grande parte a que no pai terreno transparece demasiado pouco a imagem de Deus Pai.

O exercício da autoridade

Portanto, tudo depende de que o pai torne perceptível para o filho, de forma correcta, a

autoridade paternal.  E com ela, em última análise, a autoridade divina.  Conhecemos os

diversos tipos de influência - extraordinariamente fortes, quase coercivos - que provêm das leis

da hereditariedade e do ambiente.  Mas também existe um componente formativo que é

determinado - de acordo com a experiência - pela forma como a autoridade se exerce para com

a criança.  Quantas pessoas, e não só mulheres e crianças, mas também fortes personalidades

masculinas, sofrem toda a vida porque a sua imagem da autoridade se desmoronou na infância,

porque o seu pai abusou da  autoridade até à brutalidade.  "Vou mostrar-te...", "vou obrigar-te

a vergar a vontade ...".  Conhecemos estas expressões e sabemos também a atitude que existe

por detrás delas;  sabemos da crueldade e brutalidade de inúmeros pais, especialmente com os

seus filhos menores de idade.  Não o saberemos, talvez, por experiência própria?

Diz-se que a criança está "pronta" aos quatro ou cinco anos de idade; que nessa idade, já está

basicamente formado o seu carácter.  Há muito de exacto nesta afirmação;  nesta idade, a

sensibilidade e o sentimento da criança já tomaram uma determinada direcção, e essa forma de

afectividade acompanha-a ao longo de toda a vida.  Todas as perturbações do sentimento

infantil, a brutalidade e a crueldade da parte dos pais, penetram e permanecem no afecto do filho

actuando de forma devastadora durante toda a sua vida.

Atitude de respeito e autoridade

Agere sequitur esse! É todo o meu ser, que deve gerar a conduta da criança.  Devo ser capaz

de instalar no filho uma certa docilidade.  Não me é pedido que me porte como um "avôzinho".

No meu actuar paternal pode e deve existir força.  Isto é o que o filho espera do pai, tal como

o exigirá mais tarde, também, de Deus Pai.  Deve haver firmeza, força, imutabilidade, nas mãos,

na cabeça e em todo o ser do pai.

Mas tudo deve estar penetrado de um profundo respeito.  O respeito de quem sabe estar ao
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Educar significa - segundo o P. Kentenich - "servir desinteressadamente a peculiaridade e a originalidade alheias;  significa servir
desinteressadamente a grande ideia que Deus colocou em cada pessoa e, com isso, servir desinteressadamente a Deus ...". Ver:  Texto Nº 13:
"A difícil e bela tarefa de educar".
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serviço da criança e que quer despertar todas as forças criadoras na criança45.

Diz-se que a criança agradece a sua existência ao pai. No entanto, frequentemente poderia

dizer-se que a criança tem razões para amaldiçoar o pai.  Ela agradece em primeiro lugar ao pai

a existência, o seu ser natural.  Mas, a tensão interna, que com frequência  prolifera

doentiamente na sua alma, a quem deve  agradecê-lo?  À crueldade e ao abuso da autoridade

paterna.  Nós, que somos pais de filhos próprios ou que gerámos filhos espirituais, não

deveríamos tomar  consciência, ao menos por um momento, da dor terrível que impera na alma

da criança e que se reaviva nela continuamente, a maior parte das vezes até ao fim da sua vida?

Dor que foi causada pelos nossos abusos de autoridade, quando éramos mais jovens?

Substitutos da paternidade

Embora seja pouco comum,  pode acontecer que mais tarde, crianças de ambos os sexos

tenham a oportunidade de vir a experimentar um "pai substituto".  Poderá dar-se o caso e,

eventualmente, quando a oportunidade se apresentar, deve ser aproveitada.

Nós, que somos educadores, devemos corrigir os erros e as falhas dos pais naturais;  devemos

representar a imagem ideal, ser reflexos do Pai Eterno.  Desta maneira, poderão compreender-

se muitas coisas.

A experiência por contraste

Através da "lei do contraste", Deus pode chegar a oferecer à criança uma experiência positiva

por oposição ao que o pai natural tenha feito de forma errada.  Eu disse: através da lei do

contraste mas, a maior parte das vezes, isto não acontece sem uma grande luta interior.  A

criança experimenta  a imagem deformada do pai natural, e compara isso com o que a Sagrada

Escritura lhe diz sobre Deus Pai.  Através da contradição, surge na mente da criança outra

imagem paternal.  Mas, porque o homem é corpo e alma (e não pura razão), a maior parte das

vezes a imagem anterior permanece na sua alma, e a criança hesita entre uma e a outra.

As grandes desilusões dos homens, tanto sobre o pai como sobre a mãe, podem, em casos

particulares, levar  mais profundamente ao coração paternal de Deus, de modo que, em última

análise, se chegue a uma vivência íntima com Deus. Mas é pouco frequente.
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Em 1961, o P. Kentenich acrescentou a este texto, num artigo sobre problemas do governo, o seguinte:  "Trata-se aqui de uma vivência
complementar.  O processo vital é assim:  supõe-se uma carência de vivência filial e paternal desde a infância.  No entanto, a vida posterior
permite, de uma forma ou de outra, despertar e desenvolver uma consciência e um sentimento paternal em si mesmo, através da consciência
e do sentimento filial.  Se  contamos com  disposições normais em nós mesmos, isto é inteiramente possível e provável, apesar da carência de
vivências que permitam fazer a associação psicológica correspondente.  A consciência paternal, despertada deste modo, suscita e aprofunda
por um lado a consciência e o sentimento filial, que por sua vez novamente reforçam a consciência paternal, mas que, ao mesmo tempo, podem
chegar a ser, e são-no frequentemente, mestres de verdadeira filialidade para o representante do Pai ..."  No mesmo texto se encontra antes
a seguinte indicação:  "Observe-se a diferença das expressões.  Em 1950 fala-se de consciência paternal (Vaterbewusstein);  em 1961 de
sentimento paternal (Vatergefühs). No último caso pressupõe-se que a consciência paternal penetra e determina o sentimento vital até ao
inconsciente.  O mesmo é válido para a diferença entre "consciência filial" e "sentimento filial".  A propósito do texto citado diz ainda:  "Para
sermos justos com o texto deve ter-se em vista que o processo educativo - se quer ser criador - abarca sempre um dar e receber espiritual, ou
um mútuo e receptivo estar aberto um ao outro.  Quando isto não acontece, com o tempo ambos os interlocutores se tornam indiferentes, não
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Não há nada mais importante nem mais belo para um verdadeiro pai do que poder dizer a si

mesmo:  a minha imagem foi para o meu filho a imagem ideal de Deus. Esforcei-me, através do

meu actuar e da minha presença, por gravar na alma do meu filho a imagem de Deus Pai; e,

deste modo, o meu filho recebeu um verdadeiro e são conceito de Deus. É impossível eu poder

oferecer alguma coisa mais bela ao meu filho.

Mas além disto, o pai deve educar no filho a faculdade de poder dominar profissionalmente a

vida.  Ainda que não tenha dinheiro para lhe dar, deve ensiná-lo a dominar a vida.  Isto é uma

das coisas mais valiosas que pode e deve oferecer-lhe.

Escutemos novamente: se existem hoje tão poucas "terras de crianças" - penso que poderíamos

acrescentar, tão poucas "terras de Deus" - é porque existem tão poucas "terras de pais".

Deveria ser para mim um imperativo, quer tenha filhos de ordem natural ou espiritual, pedir

continuamente a graça da transformação; esforçar-me constantemente por exercer uma força

modeladora, sem me deixar levar simplesmente pelos desejos do coração, mesmo quando a

minha esposa e os meus filhos me desiludirem!  O pai deve ser um reflexo do seu protótipo, de

Deus Pai.

Vivência complementar

A vida proporciona-nos outras possibilidades de corrigir uma falsa vivência paternal.  É possível

que algumas pessoas que, em crianças, nunca receberam verdadeiro amor de pai, cresçam

apesar disso, de forma sã e voltem a viver um amor filial e paternal na medida em que Deus,

mais tarde, na idade adulta, lhes oferece filhos espirituais. Pode acontecer, que com a vivência

desse amor espiritual filial que recebem, eles próprios venham a desenvolver uma sólida atitude

de paternidade.  Isto supõe que esses homens estejam plenamente abertos aos valores que lhes

oferecem os seus filhos espirituais. No entanto,  só uma minoria o consegue, talvez porque

muitos sejam pessoas puramente intelectuais e fechadas em si mesmas, de tal modo que lhes

é impossível abrirem-se aos valores alheios46.



receptivos e infecundos um para o outro.  Transformam-se numa carga mútua e distanciam-se cada vez mais.
A riqueza que, no nosso caso, o filho leva ao pai - trata-se fundamentalmente disso - é, repitamos, inesgotável nos dois sentidos.  A verdadeira
criança suscita, por meio da sua forma de ser, com poder elementar, forças latentes do amor paternal.  Além disso, ensina o
 pai, através da sua ingénua naturalidade, através da sua comovedora simplicidade e da cativante simplicidade do seu ser, o secreto sentido
filial - sem disso ter intenção - que até esse momento tinha permanecido para o pai, vivencialmente, como um livro fechado com sete selos, por
mais que pudesse falar brilhantemente a esse respeito.  O seu entusiasmo era e é mais uma expressão do anseio que da posse.  Só agora
compreende correctamente a exortação do Senhor:  "Se não voltardes a ser como as criancinhas .." (Mt 18, 3).  (Nota do livro Grundriss einer
neuzeitlichen Pädagogik, pag 218-219). 
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No texto anteriormente citado, o P. Kentenich oferece a seguinte complementação do que se diz aqui:  "O retiro das superioras procura elaborar
mais claramente o fundamento dogmático de ambas as funções numa pessoa.  Destaca o seguinte:  a paternidade realiza-se no nosso carácter
de imagens de Deus e de Cristo.  A maternidade, por sua vez, na nossa condição de membros e imagens da Igreja.  A Igreja apresenta-se ante
nós - assim diz o texto - como mãe dos crentes.  Neste contexto participo na sua maternidade, e através disto na maternidade de Deus que está
simbolizada na Igreja.  Desta maneira o sacerdote deve ser representante de Cristo e do Pai celestial, mas como membro (...) na cabeça
eclesiástica da Igreja deve possuir uma profunda e ampla maternidade (...).  Porque  a Igreja está simbolizada na Santíssima Virgem, devemos
ser uma imagem de Maria na nossa maternidade".
A partir disto tira-se a seguinte conclusão:  pode dizer-se com toda a propriedade Sacerdos alter Christus e sacerdos altera Maria (o sacerdote
é outro Cristo e o sacerdote é outra Maria (...) Mutatis mutandis, aplica-se a qualquer educador cristão.  Daí que cada pessoa poderia aplicar
a si mesma o sentido do que diz Santo Agostinho:  Audemus nos dicere matres Christi (Sermão 25). (Podemos chamar-nos mães de Cristo).
Cristo chama, por assim dizer, nos seus membros, a sua Mãe.  (Nota do livro "Grundriss ...", pag 223).

150

Hoje o mundo não é suficientemente uma "terra de crianças" e uma "terra de Deus" porque não

é, no grau necessário, uma verdadeira "terra de pais".  Qual é a consequência deste facto? Nada

nos impele mais a trabalhar com constância na nossa auto-formação do que a  noção da

importância de uma autêntica educação.  Feliz aquele que tem oportunidade de educar, que traz

em si a paixão de educar e compreende a frase:  "Educadores são seres que amam e que nunca

deixam de amar!".  Quanto mais amarmos aqueles que educamos, mais cresceremos nós

mesmos no mundo do amor47.  Quanto mais eu ajudo a que outros se formem, tanto mais eu

mesmo estou a ser formado.

Quem está aberto a todos os valores, pode comunicar grandes coisas aos que o seguem.  Nas

horas de silêncio, pode dizer a si mesmo:  fui muito mais ricamente presenteado pelos meus,

do que eu os presenteei a eles.  Quando essa relação básica do dar e receber não se

estabelece, posso chegar a ser um caudilho ou um ditador, mas nunca chegarei a ser verdadeiro

pai do meu povo e da minha comunidade.

Educadores são seres que amam e que nunca deixam de amar!  Se não nos convertermos

nesses educadores que amam apaixonadamente, verão que o mundo que nos rodeia arrasar-

nos-á simplesmente.  Poderemos ser especialistas, mas não criadores.  Ser educador significa

ser sempre criador, gerar sempre vida.  A minha única grande paixão, que me acompanha dia

a noite é servir os meus.  E quando chegar o momento indicado, retirar-me-ei e deixarei que os

meus continuem autonomamente o seu caminho.  Essa é a maior glória para um verdadeiro

educador:  ver que o seu filho o ultrapassou amplamente.  Falta-nos, em toda a linha, uma vasta

e profunda paternidade.

Com isto explicámos em que consiste uma das grandes tarefas do educador:  deve saber
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encarnar (a verdadeira) autoridade e deve educar para a obediência.

2. O pai deve educar para a audácia

O pai possui uma segunda grande tarefa:  educar para a audácia.  Deve empreender com todo

o seu ser essa tarefa, mesmo quando é difícil ou, mesmo, extremamente difícil fazê-lo. Quantas

vezes o pai tem a oportunidade de educar neste sentido, sobretudo no plano das coisas

religiosas!  Considerem a nossa classe média.  Quanta carência económica existe nela!  Quando

o pai, no meio das dificuldades económicas, arrisca o "salto mortal para o coração de Deus",

demonstra com isso o que é audácia.  Também deve educar para a audácia quando se trata de

empreender tarefas externas, e isto vale tanto para a educação de uma filha como de um filho.

Um pai de verdade aponta sempre para o alto; exige autêntica obediência, mas também conduz

para uma autêntica ousadia nas tarefas a empreender.

Função da autoridade materna

Poderíamos mencionar brevemente, neste contexto, a autoridade materna.  A autoridade

materna é uma autoridade que vem sempre em segundo lugar.  Historicamente é a primeira, já

que a mãe é a primeira que vai ao encontro do filho.   Mas essencialmente é uma autoridade que

se apoia na do pai. Nunca devemos esquecer que o pai é referência última da família.  A

autoridade paterna é a autoridade última.  Em última instância, ele deve "manter as rédeas na

mão".  De modo semelhante imaginamos que assim é no seio da Santíssima Trindade.

Tendo em conta que as tendências desintegradoras são cada vez maiores, pode ser que, em

tempos futuros, muitas comunidades religiosas femininas não necessitem apenas de um director,

mas de alguém que, em certa medida, possua uma autoridade paternal.  Sem autoridade

paternal é praticamente impossível manter uma comunidade em condições de resistir, sobretudo

tendo em conta que as tendências desintegradoras são, hoje em dia, enormes.

A mãe tende a  apoiar-se na autoridade do pai.  Basta que os pais entrem em confronto diante

dos filhos, para que estes sofram amplas e negativas consequências.  Basta simplesmente que

os pais se contradigam diante dos filhos, e já o conseguiram. (...)

Estas verdades  não podem ser tomadas com leveza.  Se queremos construir um mundo novo -

e é isso que queremos -;  se queremos salvar nas "novas praias" o grande e valioso que existia

nas "velhas praias", isso requer que nos remetamos aos antigos princípios da ordem de ser.

Então, o mundo poderá entoar as canções que lhe apetecer à nossa volta; para nós só existe
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Expressões como "fera", "índio", "hiena" ou "besta" estão tomadas da literatura popular de outros autores.  Elas servem ao P. Kentenich para
tornar patente a experiência antropológica fundamental que Hettinger resumiu nas palavras:  "Humanidade sem religiosidade converte-se em
brutalidade". (Nota do livro "Grudriss...", pag. 225).
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uma canção:  Ordo essendi est ordo agendi!  (A ordem do ser determina a ordem de actuar).

Tudo aquilo que o Criador pôs na natureza humana, na ordem do ser do pai e da mãe, são não

só pensamentos divinos encarnados, mas também desejos divinos encarnados.  Por isso:  Ecce

ancilla Domini! a mãe deve ser o elemento que equilibra a família.  Quanto mais ela puser o pai

em primeiro plano, tanto mais unida estará a família.  Por sua vez, tanto mais se preocupará o

pai em pôr a mulher no centro.  É tarefa da mãe  preocupar-se que a sua filha aprenda a arte de

suportar e sublimar.  Inclusivé, a arte de sublimar o possível abuso de autoridade paterna.

O chamamento a ser perfeitos como o Pai

Vós, pais, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai celeste!  Isto vale para todos aqueles que

procriam vida natural.  Vale também para todos os pais que geram filhos espiritualmente, para

todos os "pais substitutos" que, de alguma maneira, assumem parte da autoridade divina

paternal.

Compreendemos agora o que quer dizer:  Cultivemos o ethos familiar?  Cultivemos a consciência

paternal!  Feliz o pai que se encontra deste modo no centro da sua família!  Feliz o pai que toma

parte na actividade criadora de Deus Pai Eterno.  Neste caso, as forças criadoras que se

encontram nele dificilmente correrão o perigo de descer de nível.

O homem deve ser um criador, não somente um "fazedor".  E quanto menos oportunidade tiver

de se desenvolver criadoramente, por exemplo no campo da sua profissão, tanto mais criador

se deve mostrar no âmbito da sua família.  Se os homens, se os pais, quiserem conservar a sua

pureza matrimonial, devemos pedir continuamente:  que se convertam em personalidades

criadoras. Que sejam o mais possível imagens vivas de Deus Pai Eterno!

Se estivermos mergulhados no organismo objectivo do ser, ser-nos-á muito mais fácil observar

as leis de vida de Deus (...).  Mais uma vez: os pais, devem ser santos! (...).  A "fera" deve morrer

em nós:  deve viver o pai!  O "selvagem" deve morrer:  a imagem viva de Deus Pai Eterno deve

tomar forma viva em nós 48.
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47 Cfr. O. Spengler, Decadência do Ocidente, München, 1918.

48  Von Aufgang und Niedergang des männlichen Weltzeitalters, en Hochland, Breslau, 1931.
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IDENTIDADE

       FEMININA

A missão mariana e a preocupação pelos destinos do Ocidente, levou o P. Kentenich a

destacar o ideal e o papel da mulher na sociedade e na Igreja.  Estava convencido que

a nossa cultura precisava de ser renovada a partir da própria base.  A superação da crise

da identidade masculina e feminina era para ele viga mestra desta renovação. 

No presente texto, trata-se particularmente da mulher na sua identidade e missão.  Foi

extraído de um curso dado a sacerdotes e educadores em 1934.  Este curso pedagógico

foi publicado pelo  Patris-Verlag, na Alemanha, em 1971, sob o nome de Marianische

Erziehung (Pedagogia mariana).  Tem a limitação de ter sido tirado de um texto

estenografado;  portanto, a linguagem não possui as características próprias de um texto

escrito directamente pelo autor ou tirado de uma gravação das suas palestras.  No

entanto, transmite com fidelidade o seu pensamento.

Ao ler as páginas seguintes (no texto original, pag. 196-238), podemos comprovar quão

actual resulta a exposição do P. Kentenich e como é enriquecedora a sua visão da

identidade da mulher.

I. A CRISE DOS SEXOS

A. Perspectiva histórica

Podemos hoje observar que em vastas esferas e extractos da cultura se faz sentir uma poderosa

corrente de decadência. Teme-se e pressente-se o ocaso do Ocidente49. E não são poucos os

círculos que atribuem este ocaso ao que chamamos crise dos sexos. (Por exemplo  Eberz, no

seu livro Surgimento e ocaso da era masculina50).  Em que se fundamenta este livro e outras

correntes semelhantes?
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Parte-se do conceito de que as épocas historicamente determinantes se caracterizam pela

hegemonia masculina.  Depois, julga-se ser possível afirmar que houve uma época pre-histórica

matriarcal;  uma época que não se pode situar com precisão historicamente, mas que terá sido

aquela em que a mulher “teve a faca e o queijo na mão” e o homem teve que se submeter.  Que

haverá de verdadeiro em tudo isto?  Não sei;  pode ser verdade - se for comprovável -; que hoje

possa surgir ou existir  esse sistema matriarcal entre povos nos quais predomina a cultura agro-

pecuária.

Nos povos nómadas, é extraordinariamente forte o predomínio do homem.  É compreensível que

aí o homem tenha mais relevo, tal como, onde se cultiva a agricultura, pese mais a mulher.  Mas

trata-se sobretudo de uma acentuação acidental.  Actualmente, é fácil constatar que a nossa

época está marcada pela hegemonia masculina.

O homem impôs a sua maneira de ser até ao extremo:  levou tudo até ao extremo.  Por isso, o

racional e o egoísta, característico do homem, manifestam-se de tal modo que a racionalidade

acaba por converter-se num racionalismo que atomiza tudo, e o egoísmo passa a ser uma auto-

glorificação.  Esta situação é tanto mais perigosa quanto o intelectualismo e a auto-glorificação,

no homem e na cultura actual, se concentram no plano científico.  Isto dá-se, para mais, no

contexto de uma sociedade que, neste momento, não é precisamente orgânica mas mecanicista.

Mais perigoso é, ainda, para a cultura dos nossos dias, que a mulher se tenha deixado arrastar

pelo homem.  Em lugar de permear a cultura com as leis próprias do seu ser, a mulher assumiu

essa modalidade masculina extrema e luta por ela como se fosse o seu próprio ideal.  Qual é a

consequência?  

A cultura dos nossos dias é, efectivamente, uma cultura masculinizada, e afirmo isto em

oposição àqueles que opinam que é uma cultura feminina.

A situação actual é esta: por causa do extremo exagero do masculino e devido à procura servil,

pela mulher, dessa extrema masculinização, poderíamos caracterizar a relação mútua dos sexos

dizendo que o que hoje reina é "a confusão dos sexos".

Que significa isto?  Destaco três aspectos:  primeiro:  perda da identidade própria de cada sexo.

Segundo:  isolamento;  por um lado privou-se a mulher da sua tendência natural para o amor;

e, por outro lado, o homem cultivou demasiado unilateralmente o individualismo do seu ser,

levando-o até à mais completa extrapolação.  Terceiro:  está comprometida a mútua

complementaridade dos sexos.
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Devemos olhar para isto com clareza, porque a confusão dos sexos presta-se a tudo.  Se

pretendemos formar o tipo de homem do futuro, devemos contribuir para solucionar a crise dos

sexos.  Não é admissível que a mulher aspire hoje a exercitar a mesma modalidade de ser do

que o homem.  Igualdade de valor sim, mas não igualdade na modalidade de ser.

B. Perspectiva filosófico-cultural

Com isto focámos a perspectiva histórica da crise dos sexos.  Vejamos agora a filosofia da

cultura que interpreta o que se está gerando para o futuro.  Há correntes de pensamento que

o explicam assim:  o desenvolvimento da cultura continuará a avançar por este caminho e a

mulher irá apropriar-se, cada vez mais, da idiossincrasia masculina.  Quando isto acontecer e

alcançar um determinado grau, e a mulher, em luta contra o homem, se tiver apoderado das

suas armas, então será ela quem as irá utilizar contra o próprio homem e contra a cultura.  

Parte-se da ideia que a natureza da mulher é cheia de vitalidade e por isso, apesar de tudo,

pode resistir melhor no meio da confusão dos sexos, actualizando os muitos elementos sãos que

possui.  E quando atingir esta etapa, a mulher tornará a capacitar-se da sua própria identidade,

voltará as armas contra o homem e implantará o matriarcado.

Diz-se que o patriarcado será dissolvido pelo matriarcado.

Consideramos errada esta concepção, não só porque somos católicos mas também porque

conhecemos a natureza humana.  A que aspiramos?  Não à teoria da substituição, mas à teoria

da complementaridade.  Devemos aprofundar estas realidades.  Se não o fizermos não teremos

conceitos suficientemente claros em que apoiar-nos.  Não podemos oscilar de um lado para o

outro.

Que significa a teoria da complementaridade?  Não vou falar das consequências da cultura

masculina ou feminina.  Vou antes permanecer no terreno do ontológico, no terreno do

metafísico, na ordem do ser.

Deus criou ambos os sexos conforme uma essência determinada, de maneira que ambos estão

orientados para uma certa complementaridade ou "unidade".  Dito graficamente:  não temos

diante de nós um círculo mas uma elipse;  e, no centro da elipse, não um mas dois polos, o ser

feminino e o ser masculino.  Não me refiro à polaridade quanto à actividade, mas à polaridade

quanto à própria estrutura do ser.

O ser masculino e o ser feminino foram intencionalmente predispostos para a mútua
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complementaridade, ou  bi-unidade no ser.  Vejam o relato da criação:  "O Senhor Deus disse:

não é conveniente que o homem esteja só;  vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele”, (Gn 2,

18).  Também o homem é capaz de complementaridade e, no seu ser, precisa de

complementaridade.  O mesmo vale para a mulher.  Leiam a encíclica sobre o matrimónio (Casti

connubi, Pio XI, 1930).  Nela se descreve a estrutura do ser dos sexos.  Ambos devem estar no

centro da família; o homem, assumindo o primado do governo da família;  a mulher, assumindo

o primado do amor;  o homem, a cabeça, a mulher, o coração.  Daí a bi-unidade.  E se

observarmos a vida concreta - não do facto de estarem juntos, mas da estrutura dos sexos -

encontraremos o mesmo.

Recordem o espanhol Donoso Cortés, que dizia que quando o homem se renova na própria raíz

da história do universo (e não só quanto à actividade exterior), isso acontece porque vê a vida

da perspectiva da mulher, e assim se lança no oceano da vida.  Isto é realmente  verdade;  mas

não diz respeito à  mulher enquanto pessoa individual, e sim como princípio feminino.  O mesmo

vale com respeito ao homem.  Portanto, se o princípio masculino se renova, isso acontece

mediante o princípio feminino. Quem participou no "Curso de pedagogia geral" recordará que

dissemos que a estrutura do ser da mulher consiste no serviço simples e natural.  Aí vimos a

seta como símbolo da identidade masculina e o círculo como símbolo da mulher.  Destacámos

a afinidade da mulher com a natureza.  A flecha que se dispara para o infinito simboliza uma

marcada identidade masculina. Se se quer aperfeiçoar a idiossincrasia masculina na sua raiz,

é preciso que ela seja informada, por dentro, pelo princípio feminino.

Neste contexto, devemos reflectir também sobre a importância capital da devoção a Maria na

educação do homem, especialmente da juventude masculina (...).

A psicologia da cultura diz-nos que esta confusão dos sexos é mais perigosa para a cultura

ocidental, que ter perdido a guerra.  Será assim?  Mais que toda e qualquer guerra?  Que

enorme repercussão teve e tem a guerra perdida!  E isto seria ainda pior!  Se conseguíssemos

superar esta confusão dos sexos, se conseguíssemos que as naturezas masculina e feminina

amadurecessem conforme o seu próprio ser,  e se desenvolvessem existencialmente como uma

autêntica bi-unidade, teríamos contribuído para uma valorização sem igual da cultura ocidental.

II. O IDEAL DA MULHER À LUZ DA FILOSOFIA DA CULTURA

Consideremos o ideal da mulher à luz da filosofia da cultura.  Devemos fazê-lo para obter assim



49  O. Karrer, Die Seele der Frau, München, 1932.

50  M. Weber, Aufstieg durch die Frau, Freiburg, 1933.

51 De Generatione animalium, 3, 2.
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uma base firme na avaliação correcta do ideal da mulher, sem oscilarmos de um lado para o

outro.

Já mencionei como são extraordinariamente fortes os contrastes entre a maior exaltação da

mulher e o seu mais baixo aviltamento.  Sempre foi assim:  o ideal da mulher aparece oscilando

fortemente no marco da história da humanidade.  Como mudaram, de um dia para o outro os

valores da mulher;  como voltou a afundar-se violentamente o ideal da mulher!  Assim como foi

enaltecido, assim voltou a cair de um modo grosseiro e que magoa.  Como se fosse só uma

máquina de reprodução.

Precisamos de clareza a este respeito, o que não será muito  difícil, pois existe sobre este tema

uma bibliografia em permanente crescimento.  Pensem, por exemplo, em A Alma da Mulher, de

Karrer51, ou em A ascenção por meio da mulher, de Weber52.  É bom reler esses livros, mas mais

valioso ainda é remetermo-nos também aos próprios factos.

Pode ser conveniente seguir uma dupla linha de pensamento:  primeiro, definir um ponto de vista

seguro a partir do qual possamos verificar os traços essenciais da mulher tal como Deus os quis;

e, segundo, a partir daí, elaborar a maneira de ser específica da mulher da mais clara forma

possível.

A. PONTOS DE VISTA ERRADOS SOBRE A IDENTIDADE FEMININA

1. A maneira de ser masculina como norma para a mulher

Percebemos de onde provém uma avaliação errada do ideal da mulher.  Deve-se a que o ponto

de vista de que se parte é errado.  É errado o conceito de que a mulher tenha de ser medida e

avaliada essencialmente segundo os padrões masculinos;  que a maneira de ser masculina seja

entendida como critério de juízo acerca da maneira de ser e da originalidade femininas.  Este

é um conceito errado que foi amplamente sustentado ao longo dos séculos.  Penso, por

exemplo, em Aristóteles.  Ele definia a mulher como um homem casual e incompleto53, nada

mais.  Percebemos como é errado este ponto de vista?  Mede-se a mulher pelo  modo de ser
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do homem.

Neste contexto, também nos podemos interrogar sobre a posição que o Senhor tomou e a

actividade da própria Igreja no que respeita à natureza feminina. Só destacaremos o essencial.

O próprio Cristo não formulou os princípios em pormenor; mas, com o seu exemplo, assentou

as bases de um alto grau de apreço pela mulher. Se tiverem que fazer uma conferência sobre

este ponto, devem incluir um capítulo sobre a relação entre o Senhor e a mulher:  em particular,

de como respeitou e enobreceu a sua Mãe.  Se o Senhor não tivesse feito mais nada senão

escolher para si,  entre os homens,  uma tal Mãe, isso bastaria para manifestar o seu profundo

apreço pela mulher.  Alegremo-nos, pois, e tratemos de ter perante a mulher sentimentos

semelhantes aos seus.

Partindo daqui, pensem com que respeito o Senhor se aproximou da mulher, à luz da Sagrada

Escritura.  E com que respeito o fez, particularmente, para com as pecadoras.  Pensem como

aceitou o serviço da  mulher.  Consideremos, por outro lado, a interpretação, tradicionalmente

errada, de alguns textos, orientada de forma a favorecer uma ascese errada a respeito da

mulher.  Ainda hoje isto acontece quando se interpreta, por exemplo, a cena em que o Senhor

aparece sentado junto ao poço de Jacob conversando com uma mulher. Chegam os discípulos

e surpreendem-se porque, certamente, isso era  excepcional.  Daí se  conclui que Jesus evitava

sempre as mulheres.  Mas se interiorizarmos os costumes da época, podemos comprovar

justamente o contrário.  Nesse tempo, não era costume um mestre conversar com uma mulher

na rua.  O Senhor quebra esse costume ao lidar com ela com toda a naturalidade.

Também existe outro texto que se explica erradamente.  Maria Madalena quer tocar o Senhor

ressuscitado:  "Maria!", chama-a o Senhor de uma forma única e sem igual (Jo 20, 16), e ela

quer prendê-lo.  Mas ele não o permite:  "Não me detenhas".  João, no entanto - diz-se -, poude

repousar sobre o peito do Senhor (Jo 13, 23).  Mas é preciso ver o contexto total:  o Senhor

permitiu que Maria Madalena lhe lavasse os pés com as suas lágrimas e os secasse com os

seus cabelos (Lc 7, 37).  Que quer dizer isso de "não me detenhas"?  Neste caso, de acordo

com o texto original grego, significaria;  "Não te prendas a mim";  ficarei aqui, terás muitas

ocasiões de estar comigo (...).

Compreendem, então, que o Senhor tinha com a mulher uma relação absolutamente simples e

respeitosa; e como a tinha em alta estima.  Foi nesta modalidade de relação do Senhor com a

mulher, que se baseiam os princípios que o catolicismo elaborou desde os seus começos e que

manteve ao longo dos séculos, no que respeita à mulher:  o princípio do valor da personalidade
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da mulher, da santidade da mulher e da virgindade da mulher.

Vejamos o que isto significa.  Uma coisa espantosa ocorria na Antiguidade:  a mulher era

considerada uma mercadoria sem alma.  O Senhor e a Igreja no entanto, declaram firmemente

que o mais importante é a alma.  O princípio da dignidade da pessoa humana constitui um

poderoso muro de sustentação no tracto com a natureza feminina.

A Igreja, além do mais, sempre sustentou o princípio da santidade.  A mulher também pode

alcançar a santidade e, de facto, foi elevada à gloria dos altares.  A Igreja inclina-se ante a

grandeza da mulher, ante a sua originalidade! (...).  A Igreja, como tal, nunca sustentou o ponto

de vista errado do desprezo pela mulher.  Isto, no entanto, não obsta a que aqui e além,

representantes isolados da Igreja tenham agido de outro modo.  Afirma-se mesmo que São

Tomás defendeu o ponto de vista errado.

Para nós, basta afirmar que é certamente errado defender o ponto de vista segundo o qual a

mulher deve ser medida por padrões masculinos, seja quem for que o defenda.  Também se

afirma que num Concílio regional, alguns bispos se teriam expressado negativamente a respeito

da mulher, negando-lhe a posse de uma alma, mas isso pouco importa;  dever-se-ia antes

observar, comparativamente, como se desvaloriza a mulher noutras culturas.  A Igreja, como tal,

olhou sempre a mulher de uma perspectiva correcta.

2. Extrapolação do sexual na mulher

Um segundo ponto de vista errado, para considerar o valor da feminilidade, é aquele que

concebe a mulher como um meio para proporcionar ao homem o prazer sexual.   Considerar que

o ser da mulher se esgota nisso, é certamente um ponto de vista errado.  Também o homem

teve culpa nisto, porque, pela sua maneira de pensar, aí colocou o grau supremo da sua escala

de valores.  Acaso o que se afirma nos jornais e nos filmes não demonstra que o homem

procura, por todo o lado, esses valores?  E então, não é natural que a mulher acabe por pensar

que eles constituem o sentido último da sua vida?  Por isso, não só a mulher, como o homem,

precisam experimentar um renascimento da consciência da identidade do seu próprio sexo.

Visto que falámos da crise da família e visto que hoje em dia se realizam  frequentemente

encontros sobre a família, é bom que escutemos as palavras de um pensador russo, ditas neste

contexto:  o problema da mulher solucionar-se-ia basicamente no quarto nupcial;  se o homem

aprender a tratar a mulher com verdadeiro respeito no quarto nupcial, estará solucionado o

problema da mulher.



52 O P. Kentenich usa em alemão a palavra "das Seelische".  Noutros lugares diz que a mulher é "ganz Seele" quer
dizer "toda alma".  É muito difícil traduzir exactamente este conceito.  Entende-se, no contexto, que a mulher sabe
unir organicamente o espiritual e o material ou corporal.  Além disso, que a mulher mostra um marcado sentido para
o amor pessoal;  um amor que é, ao mesmo tempo, afectivo e espiritual.  Daí que a mulher saiba infundir alma, criar
ambiente familiar;  que ela seja mais anima (alma) que animus (impulso de conquista);  que, numa palavra, esteja
chamada a "humanizar" a cultura.  O Documento de Puebla refere expressamente a Maria esta qualidade da mulher.
Diz:  "Maria é garantia da grandeza feminina, mostra a forma específica de ser alma, uma entrega que espiritualize
a carne e encarne o espírito" (Nº 299).
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Mas não se deve passar por alto a outra verdade:  a própria mulher pode contribuir, e muito,

para  mudar esta avaliação errada.  É claro que ela, por sua vez, não deve apresentar-se como

uma incógnita sexual, mas deve procurar - e veremos a partir de que fontes - que o seu espírito

seja tido, cada vez mais, em consideração, tanto no matrimónio como no âmbito da cultura

pública e privada.

B. PONTO DE VISTA CORRECTO SOBRE A IDENTIDADE FEMININA

Referimo-nos, até agora, a dois pontos de vista errados no que diz respeito à forma de

considerar a identidade feminina.  Qual é, então, o ponto de vista correcto?  Encontramo-lo na

teoria da complementaridade: os sexos não representam ambos a mesma modalidade, mas

possuem o mesmo valor. Cada um à sua maneira, ambos foram criados por Deus para ser

complemento do ser do outro, e por isso e ao mesmo tempo, ambos possuem igual valor:

modalidade diferente, valor idêntico!

A nossa tarefa consistirá em demonstrar, à luz da filosofia da cultura, onde radica a originalidade

da maneira de ser da mulher.  Apresentarei dois tipos de considerações:  primeiro, uma mais

superficial;  depois, uma mais profunda.

1.  A originalidade feminina como acentuação do pessoal, do “infundir alma” e do

maternal

A originalidade própria da mulher define-se pelo pessoal, pelo afectivo-espiritual e pelo

maternal54.  A mulher está fortemente orientada para o pessoal;  o homem está fortemente

orientado para as coisas;  para a mulher tem mais importância o afectivo-espiritual; para o

homem, o ideológico; a mulher está orientada para o maternal, o homem para o útil.

Dir-se-ia uma oposição, mas há que acrescentar que estas linhas de força se entrecruzam.  É

difícil dizer com precisão até onde chegam.  Por isso, umas vezes dá-se uma inclinação mais

acentuada numa direcção, e outras vezes, noutra.  Se quisermos ser mais precisos, não



53  Ver nota 13 do presente texto
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devemos dizer:  a mulher e o homem mas, antes, o princípio feminino e o princípio masculino.

Isto é o que nos mostra uma perspectiva puramente filosófico-cultural.

Acentuação no pessoal

Em que medida é isto certo?

Queremos superar a confusão dos sexos e, para isso, há que formar uma extraordinária

consciência de feminilidade e de masculinidade.  Infelizmente, temos que estudar estas coisas

de forma reflexiva.  Não deveria ser assim.  Deveríamos olhar para tudo isto de modo mais

espontâneo e, conscientemente, sentir-nos orgulhosos por pertencer a este ou àquele sexo.  No

entanto quantas mulheres se envergonham de ser mulheres.  E não por não poderem chegar

a ser sacerdotes mas, porque, no fundo, se envergonham de si mesmas, da consciência que

têm da sua identidade sexual.  Deveríamos acentuar este ponto ainda com maior força.  O

mesmo é válido no outro sentido:  o jovem deve sentir-se orgulhoso de ser homem.

Consciência do próprio sexo!  Devemos ter uma espécie de instinto especial neste sentido, ou

então devemos educar-nos e formar-nos consequentemente.  Se não respeito, instintivamente,

o meu próprio valor original, terei sempre que reflectir sobre essa matéria.  E se, como mulher,

me apercebo de que a minha vitalidade instintiva é mais forte di que a do homem - embora essa

diferença não seja muito grande - devo aceitar esta realidade e não rejeitá-la.  É próprio da

natureza feminina possuir, neste sentido, um instinto mais poderoso;  mas também lhe é próprio

possuir uma fidelidade muito mais profunda, no sentido de uma vinculação sã e pessoal.

Por outro lado, podemos dizer que existe um grande perigo no impulso interior que leva a mulher

a vincular-se pessoalmente. O intelecto pode baralhar-se, a fantasia e o afecto podem

transbordar.  Se noto que uma mulher se sente vinculada a mim, devo tomar consciência de que

isso representa, para mim, uma séria tarefa.  Devem recordar o que dissemos a respeito da

força criadora da vinculação pessoal55.

Saber estas coisas não nos tira um peso de cima, antes nos faz ponderá-las ainda mais, a

dobrar e a triplicar, numa época em que a personalidade é posta, cada vez mais, em primeiro

plano.  Não se trata de cortar vínculos e afastar pessoas, mas de considerar estas leis!  Acima

de tudo, devo representar alguém que, por toda a sua maneira de ser, signifique um sursum

corda, um elevar dos corações para a sensibilidade do outro.  E quanto mais for chamado a ser
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guia - quando estou diante de uma comunidade ou sou a sua cabeça - tanto mais devo servir,

por meio de uma condução inteiramente abnegada e cheia de espírito.

Devemos educar a consciência da identidade original do próprio sexo.  Educar a jovem para

sentir-se orgulhosa de ser como é;  mas, adverti-la também dos perigos que envolve a sua

maneira de ser.  Especialmente quando eu mesmo sou educador, ou possuo direitos paternais

ou maternais, devo ver com perfeita clareza a minha responsabilidade.

Acentuação do “infundir alma”

A natureza feminina está fortemente orientada para o afectivo-espiritual;  o homem, para o

ideológico.

É fácil observar que, se um homem tem que arranjar uma casa e dispõe de tudo para isso,

trabalha e farta-se de trabalhar, mas não consegue torná-la acolhedora.  A mulher olha, muda

umas coisas de sítio e consegue-o num instante.  Basta-lhe observar a situação:  é algo que

brota do seu ser.  Ela possui essa qualidade;  embora hoje não esteja muito  desenvolvida e, por

isso mesmo, devamos acentuá-la.

Acentuação do maternal

A mulher está predisposta para o maternal, para a força criadora.  Anseia servir a vida.

Quando dizemos que a mulher deve cultivar a consciência do próprio sexo e a consciência da

sua missão própria para superar a confusão dos sexos, queremos dizer que, como mulher, deve

orgulhar-se da sua identidade.  E eu, como sacerdote, devo preocupar-me em servir essa

identidade peculiar, cuidando de que a maneira de ser das que me foram confiadas, se afirme,

cada vez mais, segundo a sua própria identidade feminina.

Em relação a tudo isto, só se pode falar de acentuação, de “trunfo”, pois todos os valores que

a mulher possui também os homens possuem.. E vice-versa:  trata-se de uma questão de

acentuação.

2. Análise de alguns aspectos particulares da identidade feminina

1. Maior intuição feminina

A mulher conta naturalmente com uma vincada capacidade intuitiva.  Vale a pena que aqueles

que desejam aprofundar esta questão auscultem um pouco as modernas correntes filosóficas.



54 Traduzimos por fino sentido do tacto" a palavra "Schicklichkeitsgefühl", usada pelo P. Kentenich.  A palavra "Schicklichkeit" significa
"conveniência", "decoro", "tacto";  ao acrescentar-lhe Gefühl (sentimento, sentir, sentido de ) traduz-se por "tacto" ou "tino".  Sendo mais amplo
o seu sentido, abarca também o que diz respeito ao pudor quando este implica tacto, discernir o que é conveniente.  Na boca do P. Kentenich,
esta palavra contém todo um mundo.  Ele entende por "Schicklichkeitsgefühl" ou "Schicklischkeitsempfinden", precisamente essa espécie de
sensibilidade ou "barómetro" ou sentido para detectar ou dar-se conta do que é o mais nobre e conveniente do ponto de vista do ideal, do querer
de Deus, da modalidade tipicamente cristã, quer dizer, da lei da liberdade e amor magnânimo.  Não é simplesmente a virtude da prudência
(natural e sobrenatural), que nos indica o que é mais conveniente fazer aqui e agora, mas - envolvendo-a - é um sentir interno que nos permite
dar-nos conta da situação concreta e responder-lhe de maneira espontânea, de forma nobre e pura, de acordo com o ideal mais alto.  Este "fino
sentido do tacto" revela por isso um afecto ordenado ou puro, um coração nobre que impregna todo o ser e o comportamento da pessoa -
também no que toca à esfera sexual - pelo que determina a atitude do pudor nobre e são.  Este fino sentido do tacto exerce, além do mais, uma
influência enobrecedora e enaltecedora ao redor da pessoa que o irradia.
O P. Kentenich atribui à mulher uma qualidade especial neste sentido.  Pensa que a mulher está chamada - por vocação interna - a  encarnar
essa sensibilidade tipicamente feminina.  A mulher deve cultivar esta "delicadeza" e sentido do tacto.  O homem - mais intelectual e objectivo -
pode separar mais facilmente vida afectiva e verdade;  para a mulher ambas as coisas estão estreitamente unidas na sua vitalidade existencial
própria.  Se a vida afectiva está desordenada, a mulher perde este "barómetro" interno e isso causa estragos não apenas em si mesma, mas,
particularmente, no homem e na cultura de um povo.
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Isto tem hoje uma especial importância.  Justamente, a corrente actual pretende ser fortemente

vital.  E, embora aparente ser marcadamente masculina, é extraordinariamente branda.  Aqui

radica o irracional.  E aqui também se coloca uma interrogação acerca da modalidade do

pensamento actual.

O pensamento feminino é vincadamente intuitivo;  o masculino é fortemente reflexivo.  Mas, é

claro, isto deve ser bem compreendido.  Há homens que são muito mais intuitivos que algumas

mulheres, e vice-versa.  Não podemos meter tudo no mesmo molde.  Só a tendência é mais

acentuada: é preciso ver como se desenvolvem as predisposições.

Hoje, em filosofia, valem as leis da lógica masculina, não da lógica feminina.  A lógica masculina

é piramidal.  O homem-tipo tem diante de si um círculo de verdades, recorta-o e vai-o colocando,

pedaço a pedaço, como em pirâmides.  Desde Aristóteles, são essas as leis da lógica .  A lógica

feminina denomina-se lógica circular (...).  A investigação científica tem ainda aqui uma grande

tarefa a desempenhar.  O intuitivo, a vida emotiva, os impulsos emocionais, também contêm

uma semente de verdade.  Hoje constatamos um maior empenho do que antes em elaborar a

lógica feminina (...).  O sentimento vital feminino está condicionado de tal modo que gera a

tendência para considerar as coisas que concordem com ele como verdadeiras (...).  E, por outro

lado, tendo a considerar tudo o que não lhe corresponda como algo erróneo.  Hoje diz-se que

tudo o que serve a vida é verdadeiro (...).

Não deveria haver oposição entre lógica masculina e lógica feminina.  Nós, como educadores,

devemos ajudar a formar o pensamento feminino.  Na educação das jovens e da mulher em

geral, devemos acentuar fortemente a educação de uma maneira pura de sentir.  Todos

concordamos que, na sua maneira de pensar, frequentemente, uma jovem, uma mulher, possui -

como é próprio do seu fino sentido de tacto natural e sobrenatural - um “barómetro” muito mais

certeiro e sensível do que o homem56.  Se o modo de pensar da mulher deve contribuir para



55 Já nos referimos ao "fino sentido do tacto".  No pensamento do P. Kentenich, este está estreitamente relacionado com o pudor.  Mas, tal
como no caso anterior,  ele confere à palavra "pudor" ou "sentimento do pudor", uma ressonância mais ampla e profunda que a que possui na
linguagem habitual.  Para ele, trata-se precisamente dessa sensibilidade ou sentido interno que leva a assumir uma atitude sã e nobre diante
de todo o âmbito sexual e, em geral, relativamente a todo o comportamento da pessoa.  O pudor ou sentido do pudor guarda e protege a
dignidade e nobreza integral da personalidade.  É pureza no sentido mais amplo e nobre da palavra.
O P. Kentenich distingue um sentimento e uma virtude do pudor, entendendo pelo primeiro o sentir natural (que pode pecar, se se desvia, por
ser diminuto e pouco sadio  - a dissimulação, ou, por falta de moderação - a desinibição, pouca vergonha, despudor ou falta de delicadeza e
tacto).  Esse sentido do pudor é, também, para o P. Kentenich, uma das qualidades mais bonitas próprias  da mulher .  Quando o seu amor
está impregnado desta delicadeza e pureza, exerce ao seu redor um profundo influxo enobrecedor.  Esse amor afectuoso  e puro enaltece o
homem e a cultura.  Pelo contrário, quando a mulher perde o pudor, quando deixa essa delicada reserva, arrasta o homem e a cultura para a
lama.  Por isso, para o P. Kentenich, é imperioso um esmerado culto e educação do sentimento do pudor, expressão e coroa de um sentir puro
e nobre na mulher.  O homem deve ajudar eficazmente a mulher neste processo, corrigindo ele mesmo a sua escala de valores errada no  trato
com ela e assumindo na sua própria pessoa essa atitude de delicada pureza e nobreza de modo que esta impregne todo o seu ser e o seu
comportamento.
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superar a exacerbação da lógica masculina, do individualismo, então devemos trabalhar

fervorosamente para que a jovem e a mulher não se guiem pelo limite do que é pecado;  que não

se questionem só sobre o que constitui um dever, mas que se guiem por um fino sentido do

tacto, que lhes indica o que é mais conveniente.  Esta é uma questão de peso para a solução

do problema da crise dos sexos, no que se refere à maneira de ser feminina e à educação da

mulher.

É também de grande importância educar as jovens e a mulher numa lógica masculina, mas só

transitoriamente, a fim de que a mulher possua um elemento regulador e aprenda a pensar

também reflexivamente.  Fazê-lo de forma constante significaria violentar a natureza feminina;

mas é importante fazê-lo transitoriamente.

Estas são só algumas luzes para o vosso trabalho de educadores.  Se conseguirmos superar

a crise dos sexos, de modo que ambos conquistem uma sólida consciência da sua identidade,

que grande bênção significará para toda a cultura e para a pátria!  Por isso, respeitemos as leis

do ser!  Temos uma grande responsabilidade nas diversas comunidades e associações onde

servimos.  Nada de jogos, nada de rodeios!  Não podemos perder tempo!  Pelo trabalho nas

coisas pequenas, devemos influenciar, de modo singular, a totalidade do devir mundial.

2. Um amor espiritual carregado de afecto

O modo de amar próprio da mulher tem uma maior qualidade espiritual-afectiva.  Na natureza

feminina, a vida de amor aparece, primariamente, mais espiritualizada.  No homem, é

naturalmente referida primeiramente ao corpo, ao corporal, ao material.

Porquê esse "plus", esse trunfo na natureza da mulher?  Por duas razões: primeiro, porque a

natureza feminina é por si mesma mais condicionada pelo sentimento de pudor57; segundo,

porque está mais orientada para o altruísmo. E se esta maneira de ser radica verdadeiramente

na natureza, devemos orgulhar-nos dela.  Consciência da identidade própria de cada sexo!  Não
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pensar angustiadamente que sinto assim porque sou simplesmente hipócrita.  Pelo contrário,

devo pensar que tenho uma tarefa, que é viver exemplarmente o que é próprio da natureza

feminina.  E isso deve orientar a minha educação.  Não faz sentido decidir-me pela confusão dos

sexos, achar que fica bem, que assim pareço mais culta etc. Percebem como é errada esta

atitude?

Uma educação autêntica, que desenvolva uma marcada consciência do próprio sexo, deve saber

educar o sentido do pudor.  Incrementamos a confusão dos sexos se não educarmos

conscientemente a mulher, de modo  que ela tome como natural esse finíssimo sentido de pudor.

Isto dar-nos-ia matéria para prolongadíssimas reflexões, para um auto-exame.  É falso

interrogar-se sempre, e apenas, sobre se isto ou aquilo é pecado.  Devemos auscultar as leis

do ser e, a partir de uma consciência espiritual sã, determinar o que fazemos.  Pertence à

disposição espiritual da alma feminina possuir um sentido de pudor em todo o seu ser, em todos

os sentidos.

Chamo a atenção para a importância do pudor feminino, principalmente para salvar o

casamento.

Se a maneira de ser feminina não está viciada - como é hoje, com frequência, o caso -, tende

naturalmente para o pudor e para o altruísmo.  Não se trata aqui, uma vez mais, duma descrição

em concreto, mas da predisposição básica da natureza feminina.  Ambas as coisas - o pudor e

o altruísmo - se encontram na alma da mulher que conservou a sua nobreza.  Observem a vida,

por exemplo, quanto ao altruísmo:  duas pessoas querem casar-se; o rapaz pensa se vai ser

feliz;  a rapariga, se o vai fazer feliz ;  isso é para ela o principal.  Seria falso que ambos

renunciassem às suas disposições naturais.  Ambos os sexos se devem cultivar e desenvolver

a partir do mesmo núcleo da sua predisposição original.  Consciência do próprio sexo!  Como

mulher posso estar orgulhosa do meu ser feminino: não preciso de aspirar a ser como o homem.

3. Tendência para o maternal

Que mais encontramos na natureza feminina?  Ela tem mais um "plus" quanto à força espiritual-

criadora, quer dizer, uma quota maior na tendência para o maternal. Esta tendência radica em

que a mulher - quando conservou a sua nobreza interior - tem uma capacidade ilimitada para o

sofrimento.  A grandeza da mulher consiste na sua capacidade de sofrer.  Não lhe devemos

roubar esta capacidade de sofrer.  A sua riqueza radica na sua capacidade de sofrimento, na

sua disposição e na sua abertura para o sofrimento.  Quem não levar isto em conta, educará



56  O P. Kentenich trata de expressar o próprio da alma feminina descrevendo-a a partir de diferentes pontos de vista.  Ao fazê-lo, destaca o
que é mais próprio de um e de outro sexo.  Tipifica ambas as modalidades, que não possuem qualidades exclusivas ou contrárias, mas que
estão chamadas a fecundar-se mutuamente e a formar uma totalidade harmoniosa na pessoa concreta.  A sua intenção é captar, a partir da
sua vasta experiência e de uma procura da ordem do ser objectiva, o “princípio feminino” ou o “eterno feminino”, como um ideal apto para
iluminar o trabalho pastoral e a auto-formação.  Ao fazê-lo não ignora que esse ideal, na pessoa concreta, possuirá sempre as limitações
próprias de uma natureza caída que arrasta consigo as consequências do pecado original e pessoal.
As diferentes acentuações quanto à essência da identidade feminina, são apresentadas pelo P. Kentenich de forma pedagógica, tratando de
iluminar uma realidade que dificilmente se esgota numa só definição.  No presente texto, mostra a essência da mulher como “maternidade
virginal” ou “virgindade maternal”.  O maternal envolve para ele essa tendência marcada para o tu, própria da alma feminina, a tendência para
dar-se a si mesma no serviço desinteressado à vida, na ajuda que promove, na forma como se “consome” pelas pessoas às quais se entrega
e dedica.
A “virgindade”, como característica essencial da mulher, é entendida pelo P. Kentenich num sentido amplo.  Para ele, a alma feminina encarna
a receptividade com respeito a Deus, a abertura “esponsal” da criatura diante do Criador.   Ela possui, neste sentido, uma orientação religiosa
peculiar, uma facilidade para se sentir e se saber “criança” diante de Deus.  O virginal compreende, portanto, o esponsal e o ser criança diante
de Deus, como expressão e forma concreta da tendência religiosa da alma feminina.
Por outro lado, envolve a dimensão da interioridade tão própria da alma feminina, que sabe guardar o seu “interior secreto” só para ela e para
a pessoa a quem oferece a sua entrega esponsal.
Noutras passagens, o P. Kentenich descreve o típico da mulher numa perspectiva semelhante.  A mulher, diz, é “obsequiosidade receptiva”.
Chama a atenção para o facto de estas características que definem a feminilidade se encontrarem simbolicamente impressas no corpo da
mulher e não só a distinguirem fisicamente, mas conformarem a sua própria psicologia e a atitude profunda do seu espírito.  Recordemos que
o homem e a mulher possuem um espírito idêntico, que recebe o modo de diferenciação a partir do condicionamento corporal.
Com a palavra “obsequiosidade” alude à maternidade, a essa tendência para se dar pessoalmente, para a entrega serviçal e criadora.  O
adjectivo “receptiva” refere-se à sua capacidade de acolhimento, à sua abertura para receber, filial e esponsalmente: a mulher tem a vocação
de acolher e de dar vida. A identidade feminina é também expressa  pelo P. Kentenich com a seguinte descrição: a mulher, diz, é “toda alma”,
“toda entrega”, “toda pureza”.
Na nota 6, referimo-nos ao que o P. Kentenich entende por ser “alma”.  Ser “toda alma” e “toda pureza” encerram elementos afins.  Falando
do ser “toda pureza” o P. Kentenich destaca o sentido pelo “espiritual”, ou por infundir alma ao corporal, neste caso, referindo-se expressamente
ao âmbito do amor sensível.  Ela está chamada a cuidar da pureza do amor, de forma que este não caia no puramente animal ou “coisa”, mas
que experimente um enaltecimento que encha de espírito a expressão sensível e assegure assim a sua “humanização”.
“Toda entrega” expressa a tendência típica da alma feminina para se dar.  Ela não só espiritualiza as suas coisas.  Entrega-se a si mesma.
O P. Kentenich destaca nesta tendência maternal da mulher, a sua capacidade de renúncia, de resistir, a sua capacidade de se sacrificar pelo
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seres infantis, mas não as pessoas de que necessitamos;  não educará as mães do povo de que

precisamos hoje.  Não devemos formar bonequinhas, brinquedos, mas mulheres verdadeiras e

autênticas.  E isto depende da sua capacidade, abertura e disposição para o sofrimento.

4. Capacidade para a vinculação pessoal

Do ponto de vista psicológico, a mulher possui, ainda, por natureza, um "plus", no que  respeita

às relações vitais.  Está mais próxima da vida, d’Aquele que gera a vida.  Assim é também no

que se refere ao puramente espiritual.  Por isso, é próprio do ser feminino - embora na realidade

concreta já não seja assim - ter uma sensibilidade muito maior para a compreensão do tu

pessoal.  Para o homem a compreensão racional é mais fácil.  A compreensão do pessoal

envolve o facto de assumir o ritmo vital da pessoa que se tem diante de si; de acreditar no bom

que existe nela e na sua missão.  Uma compreensão benevolente sabe destacar, precisamente,

o bom e o autêntico no outro.   Tudo isto são vantagens que se encontram em germe na maneira

de ser feminina.  Não é verdade que seria melhor formar este modo de ser feminino, que permitir

que seja nivelado pela modalidade masculina?

3. A essência da feminilidade:  a maternidade virginal

Numa visão global, em que radica a essência da maneira de ser feminina?  Na maternidade

virginal.  O ser da mulher é virginal-maternal58.  O que digo provém do que tenho observado na



tu.  Fala, por isso, da “fortaleza” própria da mulher.
Outra das descrições da alma feminina dada pelo P. Kentenich, é a seguinte: “ela está chamada a encarnar o ser serva (Ancilla Domina) na
simplicidade, na fortaleza e no estar cheia de Deus”.  Não serva “do homem” - esclarece - mas “do Senhor”. Ela está junto do Senhor como
companheira e colaboradora, como Eva junto de Adão.  Realiza o seu ser nesse serviço, nessa ajuda e apoio que a dignificam.  Ser
companheira e colaboradora do homem (no sentido querido por Deus) corresponde à sua inclinação profunda, e é indispensável para que o
homem possa realizar a sua vocação.  “O homem só se salva pela mulher”, lembra uma e outra vez o P. Kentenich, citando São Bernardo.
As palavras “simplicidade” e “cheia de Deus”, vincula-as à característica “filial” da alma feminina, particularmente diante de Deus.  A fortaleza
relaciona-se neste contexto com a “força” da sua maternidade.
O P. Kentenich vê todos os rasgos da grandeza e beleza do ideal feminino, encarnados e ilustrados na pessoa de Maria.  Ela, que está chamada
a ser coração da Igreja e da Humanidade, é o cume para onde deve dirigir o seu olhar aquela que está chamada a ser “encarnação do amor”.
Segundo o P. Kentenich, podem-se consultar exposições sobre a identidade feminina, entre outras, em: “Ethos und Ideal in der Erziehung”,
Schönstatt-Verlag, 1972; “Das neue Menschen werden”, Schönstatt-Verlag, 1971, traduzido sob o título de “Que surja o homem novo”, l983,
Ed. Schoenstatt; e em B. Warth, “Vom Reichtum des Reinseins”, Schönstatt-Verlag, 1939, traduzido sob o título de “A riqueza de ser puro”, 1985,
editado como manuscrito.
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vida.  A virgindade e a maternidade são próprias de todas as mulheres.  A mulher casada

também tem o rasgo virginal.  A maternidade também pertence à essência da mulher

consagrada, da religiosa.  A maternidade virginal é um traço verdadeiramente essencial da sua

natureza.

Aqui encontramos pontos chave de partida para penetrar no mundo da piedade mariana.  Numa

perspectiva dogmática, a Santíssima Virgem é a mãe corporal e, de modo singular, a esposa

espiritual de Cristo.  É virgem e é mãe;  virginalmente maternal.

Expresso numa concepção moderna, o essencial, quanto à natureza da mulher, compreende a

virgindade como uma forma de  preservar-se, e o maternal, como uma forma de doar-se.

Preservar-se sugere "um jardim fechado" (Cântico dos Cânticos 4, 12), onde devo permanecer

resguardada e, no entanto, aberta, onde devo doar-me a mim mesma.  Tudo sobre que temos

estado a reflectir:  maternidade virginal, serviço, ajuda, foi preparando o terreno para as reflexões

seguintes:  como aparece o ideal da mulher à luz do ideal de Maria?  Como se relacionam

organicamente a virgindade e a maternidade?  A maternidade pertence à essência da

virgindade?  A virgindade pertence à essência da maternidade?

Devemos ter vitalmente estas coisas claras e lutar por elas com grande fervor.

III. O IDEAL DA MULHER Á LUZ DE MARIA

Resumindo, podemos dizer:  a Santíssima Virgem é quem nos salva da crise dos sexos uma vez

que ilustra e conforma o ideal da mulher na sua pureza original.  Ao dizer isto, focamos dois

aspectos:  primeiro,  a Santíssima Virgem ilustra o ideal da mulher;  e, segundo, a Santíssima

Virgem configura e forma o ideal da mulher.
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A. MARIA ILUSTRA O IDEAL DA MULHER

Partindo do ponto de vista filosófico-cultural, mostrámos o ideal da mulher como virgindade e

maternidade; entendendo a virgindade como forma de preservar-se e, ao mesmo tempo, de

entregar-se.  Para além desta conclusão filosófico-cultural, temos de ver o que nos diz a Sagrada

Escritura.  Para  pintar uma verdadeira imagem de Maria, devemos pedir emprestados a cor e

o pincel de uma imagem que corresponda às intenções de Deus:  essa imagem podemos obtê-la

na Sagrada Escritura, na tradição e na história.

No sentido e na perspectiva do interesse deste curso pedagógico, quero pintar duas imagens

marianas que se complementam mutuamente.  A primeira extrai as cores e a pincelada da

história. Sob esta imagem podemos escrever as palavras:  imagem do sol da dignidade, da

nobreza e da formosura femininas.  A segunda imagem ficará mais bem pintada com as cores

que nos proporciona a Sagrada Escritura.  Queremos e podemos escrever por baixo:  doação

virginal, serviço virginal.

1. A imagem de Maria que a história nos proporciona

Tratemos, primeiro, de pintar a imagem de Maria tal como a história no-la proporciona.  Ei-la

diante de mim como a "mulher vestida de sol" (Ap 12, 1), como encarnação do sol da beleza

feminina.  O sol concentra em si tudo o que é luz e calor, mas permite que os seus raios, a sua

luz e o seu calor, se transmitam e penetrem noutras criaturas.   Assim devemos compreender

a Santíssima Virgem:  nela vemos encarnado, como num único e grande ponto de concentração,

tudo o que, de alguma maneira, significa dignidade, nobreza, grandeza e beleza femininas.  E

tudo o que descobrimos noutras pessoas, em grandeza e nobreza femininas, é um raio da

esplêndida glória da bendita entre todas as mulheres.

Permitam-me esboçar a imagem de Maria a partir deste contexto.

Talvez seja conveniente, primeiro, mostrar verdades opostas;  pintar o fundo escuro sobre o qual

se destaca, com muito maior beleza ainda, a imagem da bendita entre as mulheres.

O fundo escuro

Este fundo escuro conduz-nos ao âmago da história do mundo e do homem, nos primórdios da

humanidade.

Como pensou Deus a relação entre o homem e a mulher no paraíso? (...).  Ambos deviam andar
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de mãos dadas sobre a terra, como rei e rainha de igual dignidade, enaltecendo-se mutuamente

e servindo a sua descendência.  Mas a mulher abusou da sua influência sobre o homem.  Pecou

e arrastou o homem para o abismo, para o fosso do pecado.  Haveria de pagar por isto

amargamente:  devia sofrer também o castigo apropriado à falta.  Claro que o pecado original

dependeu formalmente da atitude de Adão.  Mas, uma vez que Eva abusou, tão fortemente, da

sua influência sobre aquele que era a  cabeça da sociedade humana, também devia, e de um

modo profundo, participar da maldição de Adão.

Deus não fez recair o anátema apenas sobre o homem, mas também sobre a mulher.  Eva, que

tinha sido pensada como rainha do homem, aparece agora como sua serva:  "Procurarás com

paixão aquele a quem serás sujeita, o teu marido" (Gen 3, 16).  Ela podia e devia continuar a ser

companheira, mas companheira na sua debilidade e no seu sofrimento.  Podia continuar a ser

a "mãe dos vivos", (Gen 3, 20);  mas essa maternidade devia ser marcada, agora, pela coroa

de espinhos da dôr:  "Os teus filhos hão-de nascer no meio de dores", (Gen 3,16).  E,

infelizmente, no acto de procriação devia também perpetuar-se a não-bênção, a dor e o pecado.

Ela continua a ser a mãe dos vivos mas, ao mesmo tempo, a mãe da morte e dos mortos.  Este

é o primeiro efeito do anátema de Deus.

Os homens adaptam tudo ao prazer e aos desejos do seu coração.  A condição da mulher teria

sido muito mais suportável, ela teria continuado a ser rainha, ao menos no âmbito da família, se

o egocentrismo masculino, ao longo dos séculos, não tivesse distorcido e interpretado tão mal

esse anátema de Deus.

Assim, vemos como as descendentes de Eva se foram rebaixando cada vez mais, convertendo-

se em escravas do homem.  O gemido e o grito das filhas de Eva é como um lamento que

atravessa os séculos e os milénios.  Mas oxalá tivesse sido só isso:  o mais trágico, o mais triste,

consiste em que, com o tempo, a natureza da mulher se foi habituando de tal modo à escravidão

que chegou a sentir-se bem nessa situação.  A mulher está escravizada ao homem em todas

as etapas da sua vida.  Quando ainda é criança, jovem, o pai pode fazer com ela o que quiser.

Quando se casa, é inteiramente dependente do marido.  Se o marido morre, os filhos homens

podem tratá-la segundo o seu capricho.  Claro que houve mulheres proeminentes em todos os

países civilizados: por exemplo Medeia, na tragédia de Euripedes, que amargamente se

queixavam desta situação.  Mas trata-se sempre de excepções;  porque a mulher absorveu,

juntamente com o destino de escravidão, uma mentalidade de escrava.

Observe-se agora, um segundo aspecto que resulta do anátema de Deus.  Quem tiver um
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mínimo de compreensão para os grandes processos culturais, perceberá de que maneira esta

posição de inferioridade da mulher constituiu ao mesmo tempo, a norma, a medida e o exemplo

do desmoronamento e prostração cultural de diversos países ao longo dos séculos.

Rebaixada, tal como esteve e está actualmente, a mulher não  pode libertar o homem da sua

sensualidade, nem pode enaltecê-lo.  Ao contrário, transforma-se em objecto de prazer e de

saque dos ávidos apetites da sensualidade masculina.

Por outro lado, com o tempo, as filhas desta mulher denegrida - não só exterior mas

interiormente - vão assimilando uma mentalidade semelhante.  Se recordarmos que a posição

da mulher é determinante para o esplendor e a decadência da cultura, tanto pessoal como

pública, poder-se-á concluir - destes poucos factos a que aludimos - quão profunda é a raiz da

decadência da cultura moral.

Não é necessário considerar o antigo paganismo para ilustrar estas verdades.  Também o neo-

paganismo nos dá provas suficientes no mesmo sentido.  Pensemos só em como se concebe

hoje a mulher nos países civilizados.

O culto da mulher é, basicamente, um culto a Vénus.  E o clamor dos bebés que não nasceram!

O assassinato dessas crianças!  Ele, é como o machado dum verdugo no caminho dos países

civilizados da Europa.  Já não se considera o filho um presente do céu, mas uma hipoteca

soberanamente incómoda da sensualidade.

Este é o fundo escuro sobre o qual vamos fazer brilhar a imagem luminosa de Maria.

O restabelecimento da ordem primitiva

Podemos então compreender bem o plano de Deus:  se queria redimir o mundo, a sua graça

redentora devia tocar abundantemente a mulher, já que ela, contaminada pelo pecado e pelas

suas consequências, tem um lugar de imensa transcendência no organismo total do universo.

Assim vemos como o Homem Deus destaca, justamente, um membro do sexo feminino como

fruto acabado da redenção:  a Mãe de Deus, a bendita entre as mulheres.

Mas como isto ainda não bastava para elevar a posição da mulher no universo, Cristo restaurou

também as leis primitivas do matrimónio do paraíso na sua pureza original.  Assim podemos

compreender que os apóstolos reagissem ante tais disposições e ordens do Senhor, dizendo:

"Se é essa a situação do homem perante a mulher não é conveniente casar-se" (Mt 19, 10).  Se

se tem de ficar permanentemente preso (em pureza) à união e à indissolubilidade do matrimónio,



172

a uma só mulher, então, melhor será não se casar (...).  Podemos concluir, então, que o Senhor

pretendia, especialmente, com esta restauração do matrimónio do paraíso, valorizar e

resguardar a nobreza e a dignidade da mulher.  No entanto, Ele não se dá por satisfeito com isto:

 dá ao matrimónio a categoria de sacramento e afirma:  "Todo aquele que olhar para uma

mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração" (Mt 5, 28).  Vemos também

aqui como o Senhor se preocupa em restaurar cuidadosamente a nobre posição da mulher.

E, por último, eleva a virgindade ao estado de nobreza na Igreja.

Poderia ser agora mais fácil para o homem deixar-se enobrecer e elevar até Deus por meio

desta mulher enobrecida;  poderia ser mais fácil para o filho elevar o olhar, para a sua mãe que

se encontra num lugar tão alto;  no entanto, estas leis são tão sublimes, tão profundas, que nós -

conhecedores da vida - somos tentados logo a dizer:  pura utopia!

E são realmente elevados os ideais da mulher e do matrimónio.  Onde existem pessoas que

possam seguir estes ideais? Mas isto não vale só para o ideal do matrimónio, para o ideal da

mulher:  vale para todos os ideais católicos.  Estão tão altos, lá em cima, no firmamento que

pode ser, realmente, difícil realizá-los:  mas foi o próprio Deus quem os pôs na natureza humana,

quem os salvaguardou e confirmou.

Um ideal encarnado

Justamente, poque Deus - o grande pedagogo e psicólogo dos povos - sabe que os ideais da

mulher são tão difíceis de realizar, quis dar-nos na pessoa da Santíssima Virgem, sua Mãe, uma

ilustração gráfica única, um ensinamento visual vivo e grandioso.

Com quanta força a sua pessoa atrai o povo crente para o alto, para as altas regiões desta nobre

concepção do ideal feminino, quando Ela, durante meses inteiros dedicados à sua devoção -

pensamos em Maio e em Outubro - derrama a sua luz sobre o povo;  quando é mostrada como

o grande ensinamento visual da dignidade feminina, como sol da nobreza, dignidade e grandeza

da mulher!  É tarefa nossa promover que a imagem da Santíssima Virgem seja sempre e em

toda a parte contemplada como a imagem do sol, como o ideal perfeito e acabado do espírito

da mulher.

Compreende-se que a Santíssima Virgem tenha sido louvada duas vezes como a bendita entre

as mulheres.  A primeira vez, pela boca do anjo.  Esta saudação, esta bem-aventurança, pode

ter correspondido à sua grandeza pessoal, que Ela recebeu de Deus (Lc 1, 28).  A saudação
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proveniente de boca humana (Lc 1, 42) pode ter como objecto, primeiramente, os raios de sol

que emanam daquela que encarna a formosura da grandeza feminina e que brilham sobre todos

os membros da raça humana.

E é com alegria que podemos verificar, concretamente, como esses raios da sua grandeza

penetram no mundo da mulher.  Isabel começa a profetizar que dela emana a bênção para o

mundo da mulher (Lc 1, 42), e, ao mesmo tempo, o homem, Zacarias, é curado.  Já aqui vemos

a influência que a Santíssima Virgem exerce sobre o homem (Lc 1, 64).  No seio da sua mãe,

o menino, João, é justificado, libertado do pecado (Lc 1, 44).

Contemplemos a mulher, a Mãe de Deus, a bendita entre as mulheres, envolta em seus raios

de luz, na sua grandeza, e veremos como esta magnificência da sua beleza se derrama sobre

todas as criaturas.

Em Maria, a mulher voltou a ser rainha

Na Santíssima Virgem, na sua nobreza e na sua grandeza, a mulher voltou a ser rainha tal como

a tínhamos visto no paraíso.  Rainha não só de linhagem real:  rainha em todo o seu actuar, no

seu pensar e no seu sentir.  Assim, quem se vincula à Santíssima Virgem e acolhe e abraça os

raios de luz que emanam da sua pessoa, quem se converte num fervoroso, profundo e autêntico

devoto de Maria, sabe descobrir esses raios da sua luz e da sua formosura em cada jovem e em

cada mulher.

Devemos redescobrir na mulher esse diadema oculto e real da magnificência e da grandeza

marianas;  mas devemos preocupar-nos, também, que, de facto, essa coroa brilhe cheia de

encanto sobre a fronte de cada mulher.

Em Maria, enobreceu-se a virgindade

Na Santíssima Virgem vemos enobrecida, de modo singular, a virgindade.  Ela é a Virgem das

virgens, a mais pura Virgem das virgens.  A sua maternidade está inteiramente penetrada pelo

espírito.  Contemplemos, novamente, na nobreza integral da sua formosura, a nobreza original

dessa feminilidade que alcançou nela a  perfeição mais acabada.

Assim podemos compreender também que os povos católicos, no decorrer dos séculos, olhando

a imagem de Maria, se tenham enaltecido ao contemplar nela um espelho do mais acentuado

e profundo humanismo.  Quando o povo se vincula vitalmente à pessoa de Maria, temos na

veneração que lhe é devotada um termómetro de toda a sua vida moral;  temos nela um
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princípio de moralidade segundo o qual o povo se pode orientar rectamente em todos os tempos.

Com isto desenhámos, em linhas gerais, a imagem radiosa da dignidade feminina tal como a

encarna a Santíssima Virgem.  Se recordarmos que o sentido das graças que recebemos  é

determinado pela perspectiva de interesses, então - segundo o que assinalámos brevemente -

percebemos que, ao mesmo tempo, é esse o sentido em que a imagem da Santíssima Virgem

actua de acordo com a sua plenitude de graça.

Por isso, nós, educadores, consideramos como uma evidência o facto de a Santíssima Virgem

possuir uma característica muito peculiar:  a de espalhar ao seu redor uma atmosfera de

imaculada pureza e castidade, em concordância com o estado próprio de cada um.  Se alguma

vez fizermos um inquérito a sacerdotes, homens, jovens, mulheres e religiosas, o que nos dirão?

Se conservam imaculada a sua pureza, segundo o seu estado, torna-se evidente para o nosso

modo católico de pensar e de sentir - e também corresponde à nossa própria experiência e

observação - que Ela, a mais pura das virgens, a imagem do sol da nobreza feminina, cumpriu

junto de nós, neste sentido, uma tarefa singular, e que continuará a cumpri-la no futuro.

Este é o primeiro quadro:  a imagem do sol da beleza e da dignidade feminina.

Agora, vamos continuar a analisar estas ideias a partir de outro ponto de vista:  o da ajuda

virginal.  Como se revela nesta imagem o aspecto virginal e o serviço maternal?  Estes aspectos

serão delineados com maior clareza ao desenhar e pintar a segunda imagem.

2. A imagem de Maria na Sagrada Escritura

A Sagrada Escritura não parece dizer-nos muito sobre Maria.  E, no entanto, dela flui uma tal

gama de cores que representa longo trabalho analisar todos os cambiantes e conseguir obter

uma imagem global.

Na Sagrada Escritura, a Santíssima Virgem aparece como a mulher que tem o Ave no ouvido,

o Magnificat  nos lábios, o Menino nos braços, as línguas de fogo sobre a cabeça e a espada

de sete gumes no coração.  Será possível pintar um quadro mais belo?

Maria na Anunciação

Detenhamo-nos um instante na cena da Anunciação.  Com grande alegria e gratidão queremos

escrever, e destacar com toda a clareza, sob esta imagem as palavras:  ajuda virginal.

É algo de único e de extremamente belo constatar que as raízes mais profundas, as raízes
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matrizes do cristianismo, mergulham na virgindade, na pureza.

É certo que o Evangelho soube investigar com objectividade clássica e amor à verdade, até

tempos muito recuados, a história da genealogia do Senhor.  E o amor à verdade da Sagrada

Escritura chega tão longe que não se envergonha de nomear também a prostituta que tem um

lugar nessa árvore genealógica.  Mas, quanto mais se aproxima a vinda do Deus-Homem, tanto

mais pura se vai tornando a atmosfera.  Onde a água salta directamente da fonte, o quadro

mostra-nos uma fonte absolutamente pura e imaculada.  Ali temos a Virgem pura;  ali temos São

José e, mais tarde, ali temos o discípulo amado, o puro e virginal João.  Essa é a pureza, a

atmosfera virginalmente pura, da qual brotou o cristianismo.

Assim, não nos admiramos quando se diz do anjo:  "Foi enviado por Deus a uma virgem e o

nome da virgem era Maria" (Lc l, 26).  Como num só sopro, aparece duas vezes consecutivas

a mesma palavra:  "virgem".  Nas suas origens, o cristianismo é virginal.

Consideremos agora como aparece realçada a virgindade na imagem da Santíssima Virgem, na

cena da Anunciação.  Para isso, comparemos a imagem desenhada com outra que lhe é

enganadoramente semelhante: a de Zacarias.  Também ele recebe uma visita do céu, como  a

Santíssima Virgem.  Num caso e no outro, quase textualmente, a mesma pergunta (cfr Lc 1, 13

e 1, 28).  No entanto, o efeito é diametralmente oposto:  Zacarias recebe um castigo; a

Santíssima Virgem é inundada de graças e fecundada de um modo extraordinário (Lc 1, 20; 32-

37).  Quais as causas que produzem estes efeitos opostos?

Em Zacarias, a pergunta exprimia uma dúvida que merecia um castigo;  na Santíssima Virgem,

a pergunta tinha a ver com a sua decisão virginal (cfr Lc 1, 18 e 34).  É que ela estava

absolutamente convencida de que não podia renunciar à sua virgindade. Escritores e

professores de dogma, escreveram amiúde sobre como o céu e a terra contiveram a respiração

enquanto a Santíssima Virgem pronunciava o seu sim.  Desde toda a eternidade estava previsto

que a Mãe do Senhor seria uma virgem.  A decisão, marcadamente virginal a todo o custo, é

prova de que estamos verdadeiramente perante a bendita entre as mulheres.

Vemos pois, claramente desenhados, os traços virginais,  a imagem da virgindade, no quadro

da Santíssima Virgem.  Mas, na cena da Anunciação, podemos apreciar também, claramente

destacado, o carácter fecundo da virgindade e da pureza.  A fecundidade revela-se, primeiro,

no facto de a bendita entre as mulheres receber uma clara iluminação sobre os mistérios divinos.

Na cena da Anunciação, percebe-se como nesse instante lhe são revelados os maiores mistérios
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do cristianismo:  o mistério da Trindade, o da Encarnação e o da maternidade virginal.

Esta é uma lei no reino de Deus:  as almas puras e virginais têm uma sensibilidade

particularmente aguda para acolher a luz eterna:  "Bem-aventurados os puros de coração,

porque eles verão a Deus" (Mt 5, 8).

O carácter fecundo da virgindade é maternal num duplo sentido.  Depois de confessar de forma

preclara a sua virgindade, Maria diz:  "Eis aqui a escrava do Senhor" (Lc 1, 38).  E, depois,

escutamos as palavras que fazem estremecer o mundo:  "E o Verbo fez-se homem" (Jo 1, 14).

A verdadeira virgindade tem sempre o sentido positivo de doação; de doação incondicional a

Deus, ao Senhor e a tudo o que o Senhor ama.  O sentido positivo da virgindade é este: eu

renuncio, mas faço-o por amor ao Senhor e à sua causa.  Isto vale para toda a virgindade.  Por

isso, Santo Agostinho descreve a virgindade como um desponsório espiritual com Cristo, como

um matrimónio espiritual com o Senhor59.

Por outro lado, a fecundidade da virgindade da Santíssima Virgem revela-se, como  indica a

cena da Anunciação, também no facto de ela se inclinar para ajudar os membros de Cristo,

exercendo assim a sua maternidade não só junto do Cristo histórico que se fez criança, mas

também junto dos membros do Cristo místico.

Numa situação semelhante, quantos de nós, depois de Deus ter tomado posse do nosso

coração, nos sentiríamos inclinados a retirar-nos para a solidão, para ali nos entregarmos à

oração, quieta e meditativa, de contemplação!  Mas não foi o que aconteceu com a Santíssima

Virgem.  Ela soube que a sua prima estava a passar dificuldades e que iria dar à luz a curto

prazo (Lc 1, 36) e acorreu em sua ajuda.

A virgindade determina, de facto, uma grande abertura, uma intuição especial para detectar as

necessidades dos outros.  Por isso, no mesmo instante, a portadora de Deus faz-se servidora

de Deus:  "Dirigiu-se à pressa para a montanha" (Lc 1, 39).  Com pressa, não preguiçosamente;

ela não permanece imersa em si mesma, sem reparar no que a rodeia.  Não, não!  Precisamente

porque o Verbo nela se fez carne, sente pressa em ajudar onde é preciso.  Assim, Maria

converte-se na primeira ama da cristandade.

Contemplemos novamente o ideal da mulher na Santíssima Virgem:  serviço virginal.  Ambos
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os aspectos conformam um só organismo.  A virgindade é ajuda serviçal, é maternidade que se

esquece de si mesma;  e, ao mesmo tempo, a maternidade pressupõe, de algum modo, a

virgindade, pelo menos no sentido da pureza, da intangibilidade, de acordo com o próprio estado

de vida.

Temos de manter vivos esta imagem, e este ideal grande e belo da mulher, tal como se

manifesta na Santíssima Virgem.  Devemos contemplá-lo e orientar-nos por ele.  Pode ser que

outras pessoas ou correntes diversas nos sugiram diferentes ideais.  Nós agarramo-nos de todo

o coração ao ideal da Santíssima Virgem.  Este é o ideal objectivo da mulher, tal como Deus o

quer.  Todos devem aspirar a este ideal.

No templo de Jerusalém

Para completar esta imagem de Maria, detenhamo-nos na cena em que o Senhor trata a sua

Mãe de forma tão extraordinariamente severa, em Jerusalém.

Ele foi com Maria e José ao templo.  Vê-se que estão estreitamente ligados um ao outro.  Jesus

ficou para trás e Maria procura-o.  Que bonitas soam as suas palavras:  "Filho, porque nos

fizeste isto?  Olha que Teu pai e eu andávamos aflitos à Tua procura" (Lc 2, 48).  Certamente

é uma relação muito terna, muito pessoal e familiar a que os une os três!  E que severa - falando

humanamente - que áspera e dura deve ter sido a sua desilusão!  Falando  humanamente, Ela

tem que  se aperceber naquele momento de que Ele não tinha sentido a sua falta, que não tinha

sofrido por ter estado tanto tempo separado dela:  "Não sabíeis que devia estar na casa de Meu

Pai?" (Lc 2, 49).  Percebemos aqui, como a sua maternidade tem que amadurecer até alcançar

a fortaleza?

Acontece o mesmo na vida de cada mulher;  ela deve dar à luz o Filho duas vezes, quer se trate

do filho segundo a carne, quer do filho espiritual. A primeira vez, ao dar-lhe a vida;  a segunda,

ao renunciar a ele.  E, frequentemente, esta segunda renúncia implica dores de parto ainda mais

intensas do que a primeira.  Com que força  se manifesta a fortaleza da maternidade: na

disposição virginal para ajudar e na maternidade virginal.  Por vezes destaca-se mais um

aspecto; e, por vezes, o outro.

Maria nas bodas de Caná

Se queremos continuar a meditar, consideremos a cena das bodas de Caná.  Ali observamos

o cenário de um casal de esposos.  Mas esse casal humano-terreno, parece ser - tal como
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aparece na descrição - só a moldura do quadro, que serve para destacar mais nitidamente o

verdadeiro casal de que se trata:  "Que temos nós com isso, Mulher?" (Jo 2, 4).

Nesta cena, a Santíssima Virgem surge diante de nós e diante da humanidade, revestida do seu

singular carácter de esposa.  O Senhor começa a sua actividade missionária pública, e ela deve

co-participar;  tal como mais tarde participará do acontecimento redentor.

Sempre que Maria é chamada "mulher", dizem-nos os exegetas, não deve ser considerada como

mãe corporal do Senhor, mas como esposa espiritual: é esta a  interpretação dos Padres da

Igreja.  Ambos celebram uma boda.  Começam, cada um à sua maneira, o grande resgate da

humanidade, por meio do primeiro milagre público.  Vemos como a Santíssima Virgem torna

efectivo o seu serviço natural, simples e virginal.  As palavras que a Santíssima Virgem

pronuncia parecem banais mas, no entanto e ao mesmo tempo, são extraordinariamente

edificantes, atraentes e enaltecedoras.

Em primeiro lugar diz:  "Não têm vinho" (Jo 2, 3).  Atenção ao contexto:  a Santíssima Virgem

não fica sentada, com timidez virginal, sem saber o que fazer:  participa na festa como todos os

outros, com simplicidade e naturalidade.   E por isso, com um saudável instinto feminino, é a

primeira a dar-se conta de que faltava alguma coisa.  Estão a ver como a virgindade cria uma

receptividade para detectar as necessidades dos outros?  Por isso diz:  "Não têm vinho"; e,

imediatamente desperta nela a vontade de ajudar.  Dá-nos alegria ver como a sua vontade de

ajuda maternal se manifesta por causa de uma insignificância do dia a dia: “Não têm vinho”.

Pensamos no que nos falta pessoalmente, no que nos falta para o nosso ministério sacerdotal

hoje, para a educação.  Faltam-nos conceitos claros, uma posição decidida, audaz, sobrenatural;

falta-nos a atitude simples da criança, a entrega à Divina Providência.  Porque não mendigamos

a Nossa Senhora pedindo-lhe que repita as suas palavras:  "Não têm vinho"?

Eis o que há de extremamente grande e belo na autêntica virgindade e pureza:  a pessoa

integralmente virginal é a mais aberta às necessidades dos outros, às necessidades da

humanidade.  Eis um ideal claro e vigoroso:  o ideal da ajuda virginal, do serviço virginal.  Para

além do enredado  formalismo do tempo actual, devemos abrir caminho para a conquista deste

paradigma exemplar do ideal da mulher.  As formas têm de existir, mas não devem converter-se

em formalismo: o núcleo do ideal da mulher continua a ser o serviço virginal.

No entanto, o serviço e a ajuda de Nossa Senhora não esgotam o seu valor nos traços que

acabamos de descrever.  Maria pronuncia a segunda frase:  "Fazei o que Ele vos disser" (Jo 2,
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5).  Uma vez mais, temos a ajuda virginal.  Ela eleva para Deus os desejos dos homens;  mas

também traz aos homens os desejos de Deus:  "Fazei o que Ele vos disser".  Assim deve ser;

esta é a verdadeira grandeza:  o serviço, a ajuda desinteressada, sem reservas, heróica, seja

onde for que se ofereça a ocasião.

Consideremos  como alcançaríamos vencer exemplarmente a crise dos sexos, essa confusão

dos sexos, se conseguíssemos introduzir, com êxito, este ideal da mulher no mundo.  Não

deveríamos orientar-nos pela imagem de Nossa Senhora?  Não deveríamos falar agora, mais

alto que nunca, mais energicamente que no passado, de uma extraordinária tomada de

consciência do próprio sexo, de uma extraordinária tomada de consciência da missão da

mulher?  A consciência da minha própria identidade de mulher, leva-me a ver que esse ideal foi

posto no fundo de mim mesma;  que esse é o ideal que eu mesma devo encarnar um dia

conforme a vontade da Santíssima Virgem.  Encarnarei essa originária grandeza feminina, na

medida em que me tenha deixado e me deixe formar pela imagem de Maria.

Ante o louvor de uma mulher

Se observarmos outras imagens de Maria, tal como as descreve a Sagrada Escritura,

chegaremos sempre à mesma conclusão fundamental.  Pensem naquela outra cena que foi

frequentemente assinalada como anti-mariana.  Nela se louva a Santíssima Virgem:  "Felizes

as entranhas que te trouxeram" (Lc 11, 27).  É um elogio espontâneo de uma mulher do povo.

Vê o Senhor em toda a sua grandeza, na sua personalidade de chefe e de profeta, e

instintivamente pensa: que extraordinário deve ter sido tudo isto para a mulher que foi mãe deste

homem!  E por isso exclama:  " Benditas as entranhas que te trouxeram".  E o Senhor, que

responde?  "Diz antes:  felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática" (Lc 11,

28).

A interpretação mais frequente dos exegetas, nestes últimos tempos, é a seguinte:  bem-

aventurada é, certamente, aquela que me deu a vida corporal;  é bendita, é grande, dizem;  mas,

afastando depois o olhar da maternidade corporal e dirigindo-o para o carácter esponsal de

Maria, afirmam:  bendita, sim, mas mais benditos ainda os que acreditam;  mais bem-

aventurados aqueles que se entregam como crianças à palavra de Deus -  tal como Maria fez.

Ela não apenas deu ao Filho a vida corporal, mas antes de O conceber fisicamente, já O tinha

concebido espiritualmente.  Voltemos a repetir: como é vigorosa a maternidade penetrada de

espírito!  Isto é sempre válido, quer sejamos casados quer não.  A preocupação pelo espiritual
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no amor pertence à estrutura essencial da mulher.  Certamente que a mulher tem os direitos

próprios da vida matrimonial;  mas mais do que isso, cabe-lhe preocupar-se com espiritualização

do amor60.

Ao pé da cruz

Vemos Nossa Senhora e o Senhor na cena da cruz.  O Senhor dispensa-a solenemente da

tarefa de mãe corporal e, solenemente, entroniza-a e proclama a sua tarefa de mãe espiritual

do mundo (Jo 19, 26).  Verificamos, de novo, a mesma estrutura essencial.  O feminino faz-se

aqui visível de forma evidente:  o serviço e a ajuda virginais, o ser mãe corporal e singular

esposa do Senhor;  virgem e mãe.  Tenho, então, razão, em dizer que a Santíssima Virgem

resgata o ideal feminino, antes de mais, porque o ilustra de modo clássico?

B. MARIA FORMA E CONFIGURA O IDEAL DA MULHER

Mas não basta apenas isto.  A eficácia de uma profunda educação mariana para o sexo feminino

requer também a força transformadora e modeladora de vida;  não basta apresentar o modelo

(visual).  Em que medida podemos dizer que o ideal mariano forma e configura o ideal da

mulher?

Será bom relembrar tudo o que dissemos durante esta jornada sobre a psicologia da vinculação

mariana61.  A vinculação implica uma transmissão de vida.  A vinculação, como princípio criador

na educação, possui uma força unitiva e produz semelhança.  Se estou intimamente vinculado

à Santíssima Virgem, não me limito a contemplar o ideal:  esse ideal passou a ser também meu.

Como é importante a vinculação a Maria!  Muitas mulheres católicas - que na confusão das

correntes actuais caíram numa grande insegurança sobre a forma e configuração do ideal da

feminilidade, e que perderam a sua segurança instintiva - só poderão recuperá-la se se
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vincularem a Nossa Senhora.

A segunda resposta projecta-se no reino do sobrenatural.  Permitam-me recordar-lhes que a

vinculação mariana é também mediadora de graças, e que esta mediação se realiza numa

perspectiva de centros de interesse mútuos.  Portanto, quem estiver interessado na formação

e na configuração do ideal da mulher, pode estar certo de que, por meio da entrega a Maria,

também faz fluir a fonte de graças que brota das suas mãos.

Podemos, pois,  repetir com razão:  Nossa Senhora é realmente capaz de salvar o ideal da

mulher no nosso tempo.  A nossa tarefa consiste em trabalhar, por séculos, a fim de que, no

futuro, também se possa repetir, neste contexto: tu venceste sozinha todas as heresias, incluindo

as heresias antropológicas,  a profunda crise dos sexos do tempo actual.  Pelo teu ser ideal e

por tua poderosa intercessão, tu ajudaste a superá-las.
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O IDEAL DE PUREZA

Na sexualidade joga-se um ponto nevrálgico da missão e vivência do amor, da

concepção do homem e do humanismo.  A sexualidade é uma forma de plenitude

humana enraizada no mais profundo do querer de Deus.  A concepção e o exercício

errados da sexualidade comprometem  todos  os homens  e  culturas.

Daí que a pureza - virtude que assegura a correcta compreensão e exercício da

sexualidade - não só é de importância capital para a pessoa individual, como  para todo

o tecido social.  Pois, pela pureza, olha-se o tu com os olhos de Deus, respeita-se o tu

e demonstra-se-lhe o amor tal como Deus o quer.  A impureza, pelo contrário, significa

não respeitar a dignidade do tu;  significa violência, egoísmo, mentira, ânsia desordenada

de prazer, de poder e de ter.  E estas são as atitudes que destroem a convivência

humana e impedem uma sociedade justa e fraternal.

O texto que escolhemos sobre a pureza foi tirado de um retiro que o P. Kentenich deu aos

padres da Comunidade Missionária Bethlemita (Suissa), em 1937.  Transcrevemos

trechos das práticas 23 e 24, publicadas no livro Kindsein vor Gott, Patris-Verlag, 1979,

pag 431-462.  O texto refere-se particularmente à educação que assegura uma atitude

magnânima de pureza.  Ao lê-lo deve ter-se em conta que são apontamentos

estenografados das conferências dadas à referida comunidade.  No entanto, o exposto

possui validade para além desse contexto específico.

Se queremos cultivar e amar a pureza de forma instintiva, temos que começar por nos esforçar

por cultivar a pureza obrigatória.  No entanto, para além desta, devemos proteger e salvaguardar

a pureza magnânima em todos os aspectos e dimensões.  Este ponto, consideramo-lo,

realmente, como o que temos de mais típico.

Afim de não termos de acentuar muito o aspecto obrigatório, será bom que edifiquemos à volta

da santa pureza uma torre multifacetada.  Se considerarmos a pureza como um castelo, e se

protegermos e salvaguardarmos constantemente as suas  torres, teremos protegido a própria

fortaleza.
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Permitam-me dizer, sumariamente, como podemos proteger estas torres.  Uma ascética

saudável assinala três grupos de meios: meios de conservação, de protecção e de confirmação.

No entanto, não esqueçamos:  todos estes meios devem ser expressão do amor.  O amor é, por

si, um grande meio para proteger a pureza do modo mais íntimo e profundo.  Se entregarmos

o nosso amor a Deus de forma total, ele não se perderá  facilmente por caminhos desviados.

"Ama a Deus e faz o que quiseres", dizia Santo Agostinho.  Isto também vale no nosso caso.

Ao nomear os meios próprios, não esqueçamos que estes deverão estar sempre vinculados à

motivação última:  o amor.  Com isto quero dizer que, deste ponto de vista, um são e profundo

amor a Deus protege de maneira especial a pureza e conserva-a.

1. MEIOS PREVENTIVOS OU QUE CONSERVAM A PUREZA

É, portanto,  o amor, que nos impele a fazer uso dos meios preventivos.  Poderíamos resumir

estes meios a um denominador comum:  uma fuga, animada e iluminada pelo amor, das

ocasiões perigosas.

Digo intencionalmente:  uma fuga animada pelo amor. É o que gostaria que levassem deste

retiro, particularmente se, mais tarde, estudarem a Santidade da vida diária62. Deste modo

possuirão um ponto de referência claro e não se deixarão confundir muito facilmente por

elementos periféricos.

Por que digo fuga "iluminada" pelo amor?  Se se trata de ocasiões perigosas, que têm a ver  com

o nosso trabalho profissional - e deverão contar com isso, por exemplo, quando trabalharem nas

missões - não deverão fugir.  Isto é obvio;  o próprio amor saberá, nestes casos, encontrar o

caminho adequado.  Mas se o trabalho profissional não exige isto ou aquilo, nesse caso, um

amor esclarecido aconselha alguma reserva, alguma fuga.

1. Fuga do espírito mundano

Como se exterioriza a fuga na função de medida preventiva,  sempre motivada pelo amor?

Em primeiro lugar, fuga do espírito mundano.

Reparem que não estou a falar de pecado.  Estou a falar de um alto grau de pureza, do sentido
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de delicadeza, do "aroma" da pureza.  Como posso conservar ou reconquistar, na medida do

possível, o encanto da pureza?  O que vou dizer não constitui obrigação:  é algo que posso

fazer. Se um amor forte actua em mim, este amor impele-me a tomar esta ou aquela medida;

neste caso, a fuga do espírito mundano.  Repetirei uma vez mais, o que os santos, com

frequência, enfatizam com tanta força;  o mundo é uma teia de aranha.  Como poderei proteger-

me, se não for do meu dever entrar na teia de aranha?  Pela fuga. 

O que significa isto para mim na prática?  O que significa, por exemplo, nas férias?  O que

significa se oiço rádio e folheio uma revista?  Obviamente, como pessoas maduras que somos,

podemos ver muitas coisas.  Não queremos ser medrosos e se o fossemos, trataríamos de nos

exercitar no "agere contra".  Mas não queremos ferir o encanto da pureza, e, neste caso, o amor

impele-nos - sempre e quando se trate de pessoas normais e sãs - a evitar semelhantes

oportunidades e possibilidades.

Compreendam-me bem.  Não estou a defender nenhuma espécie de beatice.  O que acontece

é que temos outras coisas que fazer;  temos grandes tarefas a desempenhar;  queremos estar

em sintonia com o nosso Deus;  para quê dedicarmo-nos, então, ao supérfluo, a coisas de

somenos?

2. Evitar um contacto perigoso com o sexo oposto

Em segundo lugar, uma fuga prudente - igualmente iluminada e animada pelo amor - do outro

sexo.  Neste ponto, é necessário sermos muito razoáveis.  No mundo, temos de realizar muitos

trabalhos em que estamos vinculados a pessoas do outro sexo.  O Senhor morreu por todos os

homens:  também pelas mulheres.   É preciso que nos eduquemos para assumir uma atitude de

profunda liberdade interior para com as  pessoas do outro sexo, como, aliás, para com todas as

criaturas. Esta liberdade interior é um dos meios mais eficazes de protecção.  Por isso mesmo,

não será demais se  procurarmos mover-nos no mundo sobrenatural como em nossa casa.

Devemos contemplar em cada ser humano um filho de Deus e um membro de Cristo.  Devemos

considerar o corpo e a alma das pessoas do sexo oposto, como portadores, como santuários

da Santíssima Trindade;  ou, segundo a Santidade da vida diária, como "pequena Igreja da

Trindade".

Para desenvolver a liberdade interior para com o outro sexo, devemos cultivar um profundo amor

a Maria.  A experiência demonstra-o:  se amo Maria, descubro em cada rosto de mulher, em

cada jovem, uma secreta coroa mariana.  Esta é, na perspectiva psicológica, a razão pela qual
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devo fomentar em mim e nos meus um profundo amor a Maria.  Como futuros missionários, que

vão estar expostos a muitos perigos, motivados por uma certa consciência de missão, devem

introduzir profundamente no mundo de Maria, desde o início, a juventude que lhes é confiada.

Mas é igualmente válido afirmar que devemos ser prudentes, não por medo, mas por amor.  Daí

a lei que mencionámos antes:  "liberdade interior, intangibilidade exterior";  intocabilidade,

segundo o estado de vida de cada um63 (...).  Aspiramos ao mais nobre por amor, não por temor.

Uma das máximas favoritas de São Francisco de Sales diz o seguinte:  "Não há que temer o

pecado,  mas sim que amar a virtude".

3. Fuga de certas leituras

Dissemos que se a pessoa está cansada, se se sente como lenha consumida pelo fogo, já não

sente alegria nem consolo em Deus;  estará pronta, então, a estender a mão para procurar

compensações perigosas.  Tais compensações, poderiam ser, por exemplo, os romances.

Costuma acontecer assim:  aquilo que não podemos gozar, na vida real, vivemo-lo em fantasia.

É difícil traçar uma linha divisória a este respeito.  Para já, pertence à cultura geral ler este ou

aquele romance.  Não queremos fazê-lo, no entanto, como uma compensação perigosa. Tem

a palavra a consciência de cada um.  Em todo o caso, há entre nós alguns que, por tédio interior,

quando já não possuem uma autêntica alegria em Deus, devoram um romance atrás do outro.

É inteiramente diferente se leio um romance com o fim de completar a minha formação.  Nestas

coisas temos de saber encontrar a justa medida (...).

Estes são, portanto, os meios preventivos.  Mas nunca devem esquecer a importante afirmação:

por amor!  Se separamos os meios preventivos do amor, gera-se fastio e prepara-se o terreno

para uma tensão interna.

II. MEIOS PROTECTORES



186

Também, neste caso, todos os meios que adoptarmos devem ser assumidos por amor. Os meios

de protecção compreendem o espírito de trabalho, o sentido do pudor e o domínio dos sentidos.

Em primeiro lugar:

1. Espírito de trabalho

Vamos considerar isto no seu contexto psicológico.  Quando, mais adiante, lerem a Santidade

da Vida Diária, devem demorar-se na secção que trata da vinculação ao trabalho, em que se fala

da essência do trabalho. É uma das partes mais importantes do livro.  Ali se apresenta o trabalho

cientificamente, como uma participação na actividade criadora do Deus que se oferece a si

mesmo.  Não vou novamente alongar-me a este respeito: poderão ler o livro.

Se se aceita a definição, compreende-se imediatamente a relação entre espírito de trabalho e

pureza:  participação na actividade criadora do Deus que se oferece a si mesmo.  Acaso não o

sabem por experiência própria?  O homem foi pensado por Deus como criador e não como

"fazedor".

Nisto consiste precisamente a terrível tragédia da situação social contemporânea:  a maioria dos

homens está actualmente condenada a ser só "fazedora".

Se captássemos ao menos, uma parte desta realidade, teríamos uma enorme compaixão pela

humanidade contemporânea.  Compreenderíamos, então, porque razão a humanidade actual

sofre uma crise e uma obsessão sexual.  Se o homem não pode expressar, tal como Deus o

quer, a sua força criadora por meio do trabalho, sente-se impelido a expressar a sua criatividade

num plano inferior.  Compreendem o que quero dizer?  Analisem a vossa própria situação.

Quando desenvolvem uma actividade criadora, as tentações desaparecem rapidamente.  Ou

quando andam pelas ruas de uma cidade:  garanto-lhes que se tiverem uma missão, mal

sentirão reacções especiais ainda que desfilem diante de vós todas as mulheres e jovens

possíveis .  Pelo contrário, se passearem simplesmente "vendo as vistas", rapidamente se

aperceberão da rapidez com que a natureza reage.  Ou, supondo que têm um posto de

secretário, de que não gostam nada, e têm a sensação de que nessa função não podem

desenvolver todas as vossas capacidades criadoras, garanto-lhes que, nesse caso, rapidamente

terão que contar com sérias tentações:  a natureza tende a procurar compensações na esfera

inferior.

Que significa isto para mim como superior de uma comunidade?  Certamente posso exigir aos
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meus obediência;  no entanto, terei sempre que reflectir e perguntar a mim mesmo se encontrei

para cada um deles uma tarefa na qual se possam desenvolver criativamente.

Devo acrescentar desde já, uma observação;  talvez se diga:  "aí está a causa.  Agora sei

porque tenho tantas dificuldades e tantas tentações.  Não compreendo como o meu superior tem

tão pouca consideração pelos meus desejos e necessidades".  A esta observação dou duas

respostas:  devem sempre distinguir-se as duas situações:  por um lado, a do superior e, por

outro, a do subordinado.  Como subordinado, devo educar-me de tal modo que, quando me

derem uma ocupação que não me satisfaça interiormente, possa ainda assim dominar a minha

vida.  Parece-me que devo afirmar isto responsavelmente, considerando o que se passa no

nosso século:  há milhões de pessoas que são obrigadas a  viver assim hoje em dia;   portanto,

eu também devo poder fazê-lo.  Agora, uma segunda resposta que é muito mais importante: 

Psicologicamente  distinguimos diferentes planos; assim sendo, se não puder desenvolver a

minha criatividade no plano mais apropriado, terei que procurar realizá-la num plano superior:

temos que trabalhar sempre de forma criativa.

Se se lida com pessoas desempregadas ou que não estão satisfeitas com o seu trabalho, há que

saber estimular nelas as forças criadoras e procurar elevá-las a um plano superior. O próprio

facto de carecer de uma actividade satisfatória pode ajudar-me a converter criadoramente essa

situação numa ajuda ao Senhor que quer redimir o mundo.  Do ponto de vista psicológico, este

é um processo delicado e, ao mesmo tempo, claro;  não se trata de um artifício psicológico.  Se

observarem a vida, verão que existe um sem número de pessoas que percorrem este caminho.

Por outro lado, o bem comum exige que muitos, por amor à comunidade, devam renunciar, de

forma temporária ou permanente, a uma ocupação satisfatória.  No entanto, se têm um amor

afectuoso a essa comunidade podem, de qualquer modo, ser criadores através dessa renúncia:

por amor à família e por amor a Cristo.

Podemos compreender agora a relação íntima entre pureza e espírito de trabalho, como também

a relação entre pureza, laboriosidade e bem comum da comunidade.

Parece-me que este tipo de argumento é especialmente estimulante para pessoas que se

inquietam com a situação social.  O mundo contemporâneo, eleva o seu protesto

constantemente, aos gritos: experimenta sofrimentos e sofre colapsos, por causa do trabalho

frustrante ou devido ao desemprego.  Por isso, o que vivemos no interior da comunidade, deve

mostrar vivencialmente ao mundo actual como manter o moral alto em tais situações.
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Da mesma forma, compreendemos também que não podemos ajudar o mundo actual a

desenredar-se da problemática sexual, se não conseguirmos oferecer oportunidades de

actividade criadora, ou se não a orientarmos para o mais alto grau de santidade.  Se alguém tem

de renunciar a um trabalho satisfatório, só poderá fazê-lo, (sem perder o equilíbrio interior), se

aspirar ao mais alto grau de santidade.

Se queremos ver ainda com maior clareza a relação entre pureza e trabalho, podemos dizer:

se tenho um trabalho no qual posso desenvolver a criatividade, isso proporciona-me tanta alegria

que - humana e psicologicamente falando - as alegrias que provêm de outras origens já não me

parecem tão sedutoras ou, pelo menos, não tão permanentemente sedutoras.

O que se conclui disto?  Cultivemos as alegrias que o trabalho traz consigo;  mesmo que seja

só por razões sexo-pedagógicas.  Quanto ao resto, cultivemos sempre conscientemente a

alegria; incluindo a alegria que produz crescimento ético, por pequeno que seja.  Isto é válido

também para a juventude.  Não devemos ser daqueles que castigam dizendo:  o que precisam

é de mortificação!  Também o podemos dizer;  mas, ao mesmo tempo, devemos despertar a

alegria por cada vitória, por mais pequena que ela seja.  Quem não sentir alegria pelo facto de

ser nobre e bom, será levado a estender as mãos para agarrar alegrias de má qualidade.

Quando as nossas actividades são de índole criativa - abordo aqui, um terceiro aspecto -, então

não sobejam forças para outras coisas.  Refiro-me a um caso ideal, é claro, mas a relação, essa,

existe sempre.

Examinemos agora quais devem ser as características específicas do trabalho para que possa

alcançar esta meta.  Observemos o que acontece com as crianças.  Estão de acordo comigo se

afirmar que os jogos são o trabalho da criança?  É importante considerá-los neste contexto:  a

criança trabalha de verdade, trabalha de forma séria, trabalha com tranquilidade.  Podem, pois,

deduzir-se, da criança e dos seus jogos, as características que o nosso trabalho deve ter.

Por que razão o jogo constitui um trabalho para a criança?  Porque canaliza o desenvolvimento

do seu impulso interior para a actividade.  Por esta razão, devemos ensinar as crianças a

brincar, porque o jogo é verdadeiro trabalho.

Também eu devo realizar um trabalho autêntico.  Claro que não como se fosse um jogo, porque

o jogo só constitui um trabalho sério para a criança.  Embora a criança ame o seu pai e a sua

mãe, quando ela brinca, os seus pais devem participar ou ir para um canto;  não devem

incomodá-la.  Será que nós trabalhamos de forma tão séria?  Em primeiro lugar, devo interrogar-
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me:  como aproveito o meu tempo livre?  Um instituto como o vosso depende, mais do que

outros, do facto de existirem nele personalidades livres.  Eu admiro os jesuítas, e, por exemplo,

o velho director espiritual que os senhores aqui têm.  Quanto não estuda este homem, com a

idade que tem!  Temos de trabalhar.  Para isso temos a vocação.  Não viemos para aqui estudar,

de maneira superficial, o estritamente necessário e depois cumprir apenas as obrigações

indispensáveis para que não nos mandem embora.

Deve haver um trabalho sério, um trabalho profissional.  Se quiserem, que o incentivo seja a

santa pureza.  Mas, a razão mais profunda será sempre esta:  com o meu trabalho causo alegria

a Deus Pai.   Deus Pai trabalha sempre: Ele trabalha nos nossos dias.  Portanto, eu também

devo trabalhar.  A beatitude do Céu não consiste no descanso. 

Constitui motivo de  orgulho  o facto de produzirmos algo criador.   Por exemplo, como professor

universitário, não devo limitar-me a dar aulas, mas promover, em todos os planos, algo de sólido

e autêntico. Devemos enriquecer as ciências.  Também devemos tratar de influenciar

positivamente a opinião pública.  Devemos fazê-lo - evidentemente, na medida das nossas

possibilidades;  mas, em todos os casos, tem de existir entre nós um espírito de trabalho que

seja de primeira ordem.  Devemos ser capazes de trabalhar de forma séria; porque a vida é

curta; e há que ver como trabalham os nossos adversários!  E como o demónio está activo!  A

este respeito, lembro que se conta de Dom Bosco - não recordo exactamente a frase - que dizia

sempre:  "O diabo trabalha por cem, por quantos mais não deveríamos nós trabalhar!"  Esta

atitude deveria ser tomada como normal na nossa comunidade.  Estas coisas não se podem

controlar com um regulamento.  Os nossos superiores devem contar sempre com uma média

de rendimento;  mas, no que a mim me diz respeito, não devo medir-me pelo meio termo;  devo

aspirar ao máximo!

Cuidem por isso, na educação, de formar e motivar a juventude para para realizar um trabalho

sério.

O homem necessita da actividade criativa.  Se observarmos o trabalho da criança, o seu jogo,

encontramos uma terceira característica:  a criança constrói sempre o jogo com total

tranquilidade.  Entrega-se a cada jogo como se fosse o único.  Também nós devemos trabalhar

com tranquilidade e com firmeza.  Esteja onde estiver, mãos à obra!  Devo estar formado de tal

modo que seja sempre capaz de trabalhar pelo reino de Deus.  Enquanto puder, venderei caras

as minhas forças.  Não devemos regulamentar tudo: por isso, com maior razão, devemos cultivar

ao máximo a própria actividade.  Quantas forças não dormitam em cada um de nós!  Activemos
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essas forças latentes!  Existem comunidades que têm uma espécie de carisma para despertar

forças nas próprias fileiras.  Se tenho um irmão que tem capacidades neste ou naquele campo -

digamos, por exemplo, no campo da rectórica - então devo estimulá-lo; e isto deveria constituir

uma alegria para mim.  Ao princípio, todos costumamos sentir-nos complexados; mas este

sentimento  deveria ir desaparecendo.  Deveríamos procurar todas as oportunidades para

desenvolver as capacidades e aplicar-nos a esse objectivo com coragem.  É um erro pensar:

“fulano ou sicrano já fez uma asneira; portanto outra fará".  Todos crescemos com os erros (...).

2. Modéstia

Usámos os termos pudor ou "sentido do pudor”: como podemos definir esta virtude ou instinto

do pudor? (...).  Por modéstia entendemos o instinto da nossa natureza para ocultar algo mau

ou medíocre com o fim de salvaguardar a dignidade da nossa personalidade.

Em si, o sentido do pudor constitui um fenómeno associado ao pecado original; está unido à

natureza que sofre as consequências do pecado original.  Antes do pecado original não existia

no homem o sentimento do pudor, porque não existia o mal.  Portanto, podemos dizer:  o

sentimento do pudor é consequência do pecado original, consequência essa que nos lembra

coisas  desagradáveis para a nossa natureza.  Adão e Eva - assim nos diz Santo Agostinho -

estavam cobertos pela túnica da graça santificante.  Trata-se de uma imagem e significa que

a desordem ainda não se tinha manifestado neles;  quando pecaram, despertou e rebelou-se a

vida instintiva.  A partir desse momento, quando a força  dos instintos se agita, o homem sente

pudor.  Seja qual for a esfera em que isto sucede o homem nobre sente sempre um certo pesar

quando se  apercebe de que há nele algo de instintivo.  Psicólogos e teólogos afirmam que a

rebelião da vida instintiva se manifesta de forma mais acentuada no plano sexual.  Surge um

sentimento de vergonha ou de pudor em todas as esferas da nossa realidade vital, cada vez que

desperta em nós um movimento instintivo desordenado.  No entanto, este sentimento manifesta-

se especialmente em relação à esfera sexual.

Dissemos que o sentimento do pudor representa uma sequela lamentável do pecado original.

No entanto, o próprio facto constitui um exemplo clássico de como  Deus Pai sabe aproveitar

absolutamente tudo para o bem do homem.  Portanto, acrescento um segundo ponto: o

sentimento do pudor constitui, ao mesmo tempo, uma consequência positiva do pecado original,

o que nos move a agradecer.  Deus sabe orientar tudo para o bem do homem, mesmo o pecado:

e quanto mais os efeitos do pecado!
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Em que consistem as vantagens do sentimento do pudor?

O pudor lembra-nos o nosso estado original:  desperta sempre nostalgia pelo paraíso e, portanto,

aprofunda em nós um sentido de humildade.  Isto, visto a partir de uma perspectiva teológica.

Em segundo lugar, do ponto de vista psicológico sabemos por experiência e observação

próprias, como se pode manifestar fortemente, em certas ocasiões, o instinto sexual.  Ora, a

sabedoria de Deus introduziu um contra-peso no próprio campo do sexual.  Que queremos dizer

com isto?  Falamos de instinto de pudor e de instinto sexual;  portanto, de um instinto frente a

outro instinto.  O sentimento do pudor localiza-se na mesma zona, quer dizer, no mesmo terreno

que o instinto sexual, e constitui, nessa mesma zona, um factor de equilíbrio natural, uma

protecção natural contra a desordem no exercício do instinto sexual.

Daí advém que, quanto mais delicado é o nosso sentido do pudor, tanto mais assegurado estará

o equilíbrio da nossa vida sexual.  Por outro lado, daí também se segue que, se queremos ser

magnânimos, se queremos encarnar de forma exemplar o tipo de homem que proclamamos,

temos que cultivar com muita dedicação o sentido do pudor, tal como outros centram o seu

esforço em evitar o pecado grave.  E isto fazemo-lo também quando estamos sós connosco

próprios.  Tudo quanto fazemos no sentido de cultivar o sentimento do pudor constitui um forte

arrimo para a nossa vida sexual.  Devo acrescentar, imediatamente, que o nosso sentido do

pudor constitui um elemento de forte protecção sempre e quando seja saudável.  Porque

também existe um sentimento de pudor doentio.  E aqui, parece-me, deveria voltar a recordar

uma das minhas ideias predilectas que, espero, tenham abraçado;  se queremos encarnar um

novo tipo de homem, que dê uma resposta adequada à crise do nosso tempo, temos que cuidar

que a nossa vida sexual seja inteiramente sã, quanto isto é possível numa natureza ferida pelo

pecado original.  Daí, que também seja importante cuidar de que a juventude conserve um

saudável sentido de pudor.

Quando se manifesta o sentido do pudor como algo patológico?

Assinalo-o brevemente - embora não seja, agora, aplicável a nós :  o sentido do pudor aparece

como algo doentio, em primeiro lugar, quando alguém perdeu toda a inibição.  Isto é óbvio.  Em

segundo lugar, o sentido do pudor é doentio quando implica uma perda excessiva da liberdade

interior.  Ausência de liberdade interior significa também deficiência no sentido do pudor.

Percebe-se, então, de onde provém o facto de que tantos há que sofrem  intensamente devido

à falta de espontaneidade ou liberdade interior.  De onde provém essa enorme carência de



62  "Tornar transparente", para  o P. Kentenich, é uma forma de ver toda a realidade à luz da fé, com uma mentalidade orgânica.  O pensamento
ou mentalidade orgânica, segundo a concepção do P. Kentenich, consiste na capacidade ou hábito de pensar ou ver as coisas em si mesmas
e na sua relação mútua;  de vê-las na sua realidade concreta e no seu significado simbólico;  no seu momento actual e no seu desenvolvimento
histórico.  O pensar orgânico - oposto ao pensar mecanicista - é um modo de pensar que vai  além do analítico;  é global, integrador, perspectivo
e simbólico.
"Tornar transparente o sexual" significa - nesta perspectiva - ver o sexo no seu significado integral e no seu conteúdo simbólico.  Deste modo,
os orgãos sexuais e o acto sexual adquirem para nós toda a riqueza de conteúdo que neles imprimiu o Deus criador. (Ver:  Texto Nº 1, nota
Nº 1;  Texto Nº 2, nota Nº 4).
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liberdade interior quanto à vida sexual?  Dou duas respostas:  a primeira é-nos familiar;  a

segunda, não tanto.

Em primeiro lugar, a carência de liberdade interior pode radicar na carência de pureza.  Quero

assinalar que pessoas que estão viciadas sexualmente, ouvem e vêm absolutamente tudo com

segundo  sentido.  Quem estiver sexualmente doente não pode ser interiormente livre.

Em segundo lugar, a falta de liberdade interior pode radicar também numa carência de visão

sobrenatural da vida sexual. É evidente que se eu não conheço a grande lei que me indica que

devo "tornar transparente" o sexual, então visualizo todo o sexual sob o aspecto puramente

genital e, em consequência, perco a espontaneidade64.  Por isso mesmo, temos de alcançar uma

nova visão do sexual à luz da fé.  Se a tiver, descubro, no fundo da alma humana, como através

de um cristal, a plenitude de vida divina.  E com isso obtenho uma nova perspectiva de vida, que

contribui para apaziguar em grande medida o instinto sexual. 

Na minha experiência, verifiquei que há pessoas que sabem pensar o sexual sob uma

perspectiva sobrenatural e que, no entanto, são pessoas inibidas neste aspecto.  Por isso devo

acrescentar uma outra consideração: à luz da fé pode ter-se uma visão intelectual e uma visão

vital do sexual.  Imagino um caso concreto:  se desde criança me desenvolvi com uma vida

afectiva inibida unilateralmente quanto ao sexual;  ou, se experimentei uma iniciação sexual  que

acumulou na minha vida afectiva determinadas imagens em relação ao sexual, é extremamente

difícil conservar, mais tarde, a liberdade interior ou a naturalidade a esse respeito.  Neste

sentido, deve considerar-se o homem no seu todo e considerá-lo no plano  psicológico.  É

relativamente fácil para o intelecto adquirir uma visão esclarecida do sexual;  mas não é fácil

adquiri-la no plano da vida afectiva.  Quando esta é inquinada por uma sensação e uma maneira

de sentir adversas, neste plano, é extraordinariamente difícil alcançar uma visão clarificada do

sexual.

Do ponto de vista psicológico e teológico, interrogamo-nos: o que se pode fazer com o fim de

libertar um pouco o afecto e ajudá-lo a ser mais natural?  Posso dar várias respostas, embora

me limite a esboçar algumas ideias.
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Dum ponto de vista puramente psicológico, é aconselhável fazer o necessário para que a pessoa

angustiada pela falta de liberdade interior, encontre um sacerdote nobre que possua naturalidade

e liberdade interior no que respeita ao sexual e que se dê com simplicidade.  Ante ele, a pessoa

poderá então manifestar com toda a tranquilidade as dificuldades e sensações afectivas que a

fazem sofrer.  Falo só como psicólogo.  Alguém poderia pensar que isto foi copiado da

psicanálise individual, mas não foi.  Trata-se apenas da saudável observação da vida que está

ao alcance de todos.  Se uma pessoa sofre de inibição interior em relação à vida afectiva e

encontra pela frente alguém que é todo tranquilidade e espontaneidade, recebe um grande

presente:  a pessoa perturbada assimila pouco a pouco a tranquilidade afectiva do seu

interlocutor.

E quanto ao meio sobrenatural?  Há que invocar, sempre mais, o Espírito Santo.

Devemos interrogar-nos sobre se não é necessária uma reforma da nossa maneira de pensar

e de sentir no que diz respeito ao sexual.  Em geral, o catolicismo contemporâneo tem uma

atitude excessivamente moralista quanto a este tema.  Diz-se: se não é pecado, portanto... Esta

não é a maneira certa de considerar o problema.  Devemos antes interrogar-nos: o que se

adapta melhor e de forma mais adequada às leis que regem a ordem do ser da nossa natureza?

Temos de ser exigentes, mas usando de liberdade interior, não por medo.  Se é o temor que nos

move, adoecemos.  Se somos demasiado medrosos, devemos procurar a cura na prática do

agere contra.

Um terceiro meio é a

3. Temperança  

Interroguemo-nos em que consiste a temperança e reflitamos sobre a relação entre esta e a

pureza.  A temperança consiste no comedimento quanto ao instinto de comer.  Almas idealistas,

sobretudo as mulheres, sentem-se afectadas quando cedem ao instinto de comer.  Sentem que

atraiçoaram o sentido aristocrático da vida, que se rebaixaram ao eu inferior.  Se nos

esforçarmos por controlar o instinto de comer, enquanto instinto de gozo, teremos construído,

de forma indirecta, um muro protector para a pureza.

Como exercitamos, na prática, a temperança na comida e na bebida?  Os mestres da ascética

respondem que deveríamos, em geral, fixar um limite, ou seja: decidir que disto ou daquilo só

consumiremos determinada quantidade.  É nisto, e não no jejum, que consiste o domínio do

instinto.  E, aqui, não devemos favorecer a arbitrariedade da vontade.
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Algo parecido acontece com o sono.  Se vivo sozinho, não tem importância a hora a que me

levanto, mas não devo escolhê-la de forma arbitrária.  Está bem que possa dormir mais nas

férias;  mas à noite, antes de dormir, devo marcar a hora de me levantar, em vez de acordar a

uma hora qualquer.  Se marcar a hora de manhã, sabe-se o que acontece...  Uma pessoa que

possua um sentimento nobre de vida opõe-se à arbitrariedade do que é puramente instintivo.

Isto é o que importa:  que a medida seja um pouco mais, ou um pouco menos, não tem grande

importância.

Há pessoas que jejuam.  Deus sabe quanto!  Mas, em seguida, parecem transformar-se naquilo

a que poderíamos chamar "bebedores empedernidos", "comilões" ou "devoradores” sem freio.

Uma pessoa que possui um alto sentido do seu valor ético, tem domínio sobre a sua vida

instintiva.  A constância que isto envolve constitui também uma espécie de mortificação que

castiga a carne.

Menciono o último grupo de meios:

III. MEIOS QUE FORTALECEM A PUREZA

A estes pertencem

 • os  sacramentos,

   • a oração, e;

   • a mortificação.

É fácil estabelecer exactamente a relação interna e recíproca que possuem todas estas

realidades.  Devo apenas recordar:  nunca considerem estes meios de forma isolada, mas

sempre vinculados ao amor.  O amor constitui o motivo último e é o mais excelente meio de

protecção da pureza.
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A DIFÍCIL E BELA 

TAREFA DE EDUCAR

Se tivéssemos que definir a personalidade do P. Kentenich, sem dúvida deveríamos

caracterizá-lo como um grande educador.  A sua paixão foi educar:  despertar, gerar e

servir a vida.  "Educadores, costumava dizer, são pessoas que nunca deixam de amar".

Iniciou o seu sacerdócio como educador, em 1912.  Desde esse momento até à sua

morte, em 1968, nunca deixou de educar, de ser pai, de dar e de dar-se num amor

incansável.  Daí talvez que uma das suas maiores contribuições à Igreja actual seja o

legado de um sistema de educação de fé adaptado às necessidades de uma pastoral

moderna, virada para o futuro.

O presente texto recolhe parte da sua sabedoria pedagógica.  Corresponde a

conferências dadas em 1931.  Em várias ocasiões durante esse ano ditou um curso sobre
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pedagogia da idade juvenil.  A Schoenstatt-Verlag publicou em 1972, sob o título Ethos

und Ideal in der Erziehung, (Ethos e ideal na educação), o manuscrito mais completo que

se possuía, correspondente ao curso dado a educadores entre 28 e 31 de Maio de 1931.

O texto escolhido faz parte da décima e undécima conferências.

A EDUCAÇÃO PARA O RESPEITO

Onde existe respeito e amor no educador, gera-se também no educando, como resposta,

respeito e amor.  Onde se encontram ambas as atitudes fundamentais, podem realizar-se coisas

que antes pareceriam impossíveis.  Quando o respeito e o amor do educador são

correspondidos pelo respeito e amor do educando, cria-se uma relação extraordinariamente

delicada entre ambos.  Talvez devesse acrescentar:  todo o tipo de educação, tanto a da criança

pequena como a do adulto, supõe sempre essa dupla atitude:  respeito e amor.  É possível que,

às vezes, um destes aspectos se acentue mais do que o outro;  que umas vezes o respeito e

outras vezes o amor passem ao primeiro plano, mas, devem sempre existir ambos.  Inclusivé

para com a criança pequena, o bebé de berço:  não só amor, também respeito;  e não qualquer

tipo de respeito;  a criança merece o maior dos respeitos.

(...) Os psicólogos fizeram esta observação:  muitas pessoas arrastam inibições, ao longo da

vida,  porque não foram suficientemente valorizadas quando crianças pequenas.  Não têm

consciência de uma desvalorização de si mesmos:  instintivamente sentem-se diminuídas porque

não tiveram  oportunidade de dar e receber o que toda a criança dessa idade deve dar e receber:

carícias  filiais e maternais.  Os pais devem oferecer à criança estas carícias que são, ao mesmo

tempo, manifestações de amor e expressões de respeito.

Com isto não pretendemos insinuar que os pais devam constantemente mimar os seus filhos,

ou, como se diz vulgarmente, "comê-los com beijos".  Isso seria sinal de um amor que não está

animado pelo respeito. Devem sempre existir respeito e amor: inclusive na idade que agora nos

ocupa, a adolescência.  Devemos tratar o adolescente com respeito e com amor.  E se

conseguirmos obter como resposta ambos os afectos, isso significa que a educação está

assegurada, que poderemos levar os nossos filhos a alcançarem algo maior e mais  profundo

em todas as situações.

(...). Nos livros de pedagogia encontramos normalmente abundante material sobre o amor

pedagógico. Por isso, deixaremos isso de lado nestas reflexões.  De momento, vamos
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concentrar-nos mais no respeito, pois parece-me que o respeito é mais necessário que o amor.

Claro que se considerarmos ambos os afectos como um todo orgânico, percebemos bem que

não se dá o amor sem o respeito e que não há respeito sem amor.  Mas, se separarmos

metodicamente, para os olharmos no contexto da mentalidade actual, devemos dizer que hoje,

na educação, o mais essencial - especialmente tratando-se da educação da juventude - é o

respeito.  Aquele respeito da parte do educador que obtém como resposta o respeito do

educando.

Neste contexto, colocamos duas questões, a que procuraremos responder em linhas gerais:

   1. Como me educo a mim mesmo para o respeito para com o adolescente?

   2. Como educo o adolescente,  nos seus anos difíceis,  para o respeito de si  mesmo?

Espero que fiquem contentes com a resposta que vou dar.  Não pensem que vou ditar "receitas"

para lhes ensinar como se deve educar alguém, conscientemente, para o respeito.  Desse modo,

não alcançaríamos o objectivo.  Se o fizermos com o propósito de o conseguir, nenhum jovem

de bons sentimentos chegará alguma vez a ter respeito por nós.

I. COMO EDUCAR EM SI MESMO A ATITUDE DE RESPEITO

Portanto, começamos por perguntar:  como me educo eu mesmo para o respeito para com a

jovem?

Devemos ampliar imediatamente o horizonte.  O que agora lhes vou dar como resposta aplica-se

também às pessoas adultas com quem lido.  Aplica-se, ainda, e deve aplicar-se, à criança

pequena.  Darei uma resposta tripla, mas trata-se de um complexo de respostas que têm como

fim criar uma atitude interior.

A. Consciência do verdadeiro sentido da educação

Em primeiro lugar, devo sempre tomar consciência interiormente do verdadeiro sentido da

educação.

Que significa educar?  Significa servir desinteressadamente a vida alheia.  Esta é a arte das

artes:  educar, formar e conformar o homem e a alma humana.
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Qual é o sentido profundo da educação?  Não podemos fazer como Goethe no seu Prometeo

e dizer:  "Aqui estou e faço homens segundo a minha imagem".  De modo nenhum.  Eu não sou

a meta da educação.  O ideal da educação é este:  aqui estou e formo homens segundo a Tua

imagem.

Cada vida humana encarna uma ideia de Deus.  Deus quer realizar um pensamento seu em

cada momento.  E a minha tarefa, como educador, consiste em ajudar a descobrir esse

pensamento de Deus e empenhar as minhas forças para que esse pensamento de Deus se

encarne e realize no tu.

Compreendem o que quero dizer?  Quanto mais me compenetrar interiormente do verdadeiro

sentido da educação, tanto mais profundo será o meu respeito.

B. A prática do respeito

Em segundo lugar, com o tempo, a atitude interior de respeito deve expressar-se em actos

concretos:  num tratamento respeitoso.

Devo ter respeito

• por cada pessoa;

• por cada destino humano;

• por cada originalidade e capacidade da pessoa.

Em primeiro lugar, um respeito prático e tácito por cada pessoa.  Ainda que esta seja um farrapo

humano!  Ainda que seja uma pessoa espiritual e fisicamente mais doente do que nenhuma

outra!  Respeito por toda a pessoa humana!

Segundo, respeito por cada destino humano. Mesmo que tenha à minha frente um destino

humano que passa por uma noite escura ou que carrega uma pesada culpa!  Respeito por cada

destino humano!  Eu não sei qual foi o berço dessa pessoa;  não sei as taras hereditárias que

pesam sobre a pobre criatura.

Se formos sinceros, objectivos e verdadeiros interiormente, pensaremos: o que teria sido de mim

se tivesse estado nessa situação, se tivesse tido essa história?  Portanto, respeito perante  todo

o destino humano.

E, em terceiro lugar, também respeito por cada capacidade da pessoa. A verdadeira
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maternidade (paternidade) não se coloca, a si mesma, no centro.  Não procura ela própria

crescer.  Quando a maternidade é verdadeira tudo nela é impulso interior para  ajudar a

desenvolver as faculdades que Deus pôs no tu, ainda que mais tarde este a ultrapasse.

Realmente, não há maior satisfação na educação do que poder constatar que os que eduquei

me ultrapassaram: que me tornei desnecessário.

Estes ideais não devem ser tomados simplesmente como frases bonitas.  Devem ser captados,

sim, em todo o seu profundo significado, para que o educador se oriente por ele.  Daí também

devermos ser muito cuidadosos quando temos de decidir sobre o destino de uma pessoa.

Quando, por exemplo, estamos numa comunidade religiosa, não devemos dizer:  "aqui há um

buraco, alguém tem que  tapá-lo";  "aqui há outra vez outro buraco, que venha outra pessoa e

o preencha".  Quantas vezes se fazem estas coisas e depois fala-se de um tratamento pessoal!

Quanta infelicidade e quanta tristeza se geram deste modo!  Não se deve dizer que "a santa

obediência assim o exige".  Claro que a santa obediência exige que nós nos disponhamos

interiormente a uma tal obediência;  mas também exige que o superior seja um homem razoável,

que não abuse do seu poder.  Se outras pessoas nos entregaram a sua vontade, então temos

o santo dever de valorizar todas as faculdades que existem nelas.  Por isso, respeito por cada

faculdade!

Naturalmente, também devemos aplicar estes pensamentos à relação de uns com os outros!

Como é frequente termos de verificar que em círculos católicos não se valoriza suficientemente

a originalidade de cada pessoa!

(...) É necessário um cuidado cheio de amor, o qual supõe, sempre, um grande desprendimento

do nosso próprio eu.  Não devemos girar em torno de nós mesmos, mas em torno de Deus e do

bem daqueles que o Pai Deus nos confiou, ofereceu ou colocou no nosso caminho.

Este será um segundo meio para nos educarmos para o respeito.

C. O inimigo do respeito 

Em terceiro lugar, temos de  precaver-nos do inimigo mortal do verdadeiro respeito. Sabem qual

é?  É o cliché.  Por favor, não introduzamos nenhum “chavão” na educação.

São Tomás, na Idade Média, formulou a seguinte sentença: os prelados não devem fazer

demasiadas leis.  Não queiramos transformar tudo em normas!  Não apliquemos o cliché!

Porque onde reina o cliché, morre a originalidade.  O cliché significa a morte da individualidade
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e do verdadeiro respeito.

Acaso penso, portanto, que não devemos inscrever no nosso escudo uma vigorosa fidelidade

à lei?  É evidente que onde há uma comunidade, onde simplesmente coexistem homens,  devem

existir leis.  Mas têm que ser poucas leis, para que possam ser postas em prática com uma

severidade draconiana.  Todo o homem nobre espera isto.  O cliché é algo inteiramente

diferente. O cliché significa submeter tudo a uma constante tensão; que é, depois, reforçada com

novas leis, tal como sucedia com as normas da tradição no tempo de Cristo.  Explicava-se o

carácter de uma lei, e esta explicação adquiria por si mesma, o carácter de lei.  E este

esclarecimento era novamente explicado, e  recebia, novamente, o carácter de lei.  E assim se

continuava até que se criava um imenso dique de leis e de pequenas leis, de tal modo que mal

se podia respirar.

II. COMO EDUCAR A ATITUDE DE RESPEITO DO EDUCANDO

Voltemos agora à segunda questão.  Exteriormente, parece ser talvez a mais importante:  Como

educamos nas pessoas que nos foram confiadas o respeito para com nós mesmos?  Como

educar adequadamente os adolescentes?  Também aqui daremos três respostas.

A. Encarnar o ideal do educando

Consigo-o, em primeiro lugar, na medida em que eu próprio encarno o ideal da pessoa que devo

educar.

É de uma atitude fundamental que se trata e não de uma pequena e astuta "receita".  Se

encarnar, no essencial, o ideal do jovem, ele será tomado de respeito por mim.

De resto, nenhum de nós deve levar a mal se, porventura, um jovem faz alguma coisa errada

na nossa presença.  É próprio da sua vitalidade. Não sejamos demasiado susceptíveis.  O

mesmo vale, por igual, quando tratamos com homens maduros.  Na medida em que me esforço

sinceramente por encarnar o ideal do outro, nessa mesma medida o educo para o respeito por

mim.  Se não o faço, não posso imaginar sequer como poderá chegar a estabelecer-se esse

delicado vínculo que une e prende,  com progressiva profundidade, o educador e o educando.

B. Ter fé no que há de bom no outro

Em segundo lugar - e isto é absolutamente essencial - devemos manter, a todo o custo, a fé no
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bom que há no jovem.  Ou, generalizando, manter a fé no bom que há em cada pessoa (...).

• Apesar das muitas desilusões que tenhamos sofrido;

• apesar dos seus muitos erros;

• apesar das lutas contínuas de que somos testemunhas nos nossos filhos, 

não deve existir nada que nos faça perder a fé no que há de bom no homem.  Em que se baseia

isto?  A dogmática ensina-nos que a natureza humana, apesar de ter ficado debilitada em

consequência do pecado original, não ficou corrompida.  Existem ainda muitas coisas boas no

homem.  Por isso confiamos na bondade do homem e fazemo-lo sinceramente, com

objectividade. A isto devemos acrescentar que a maioria das vezes lidamos com homens e

crianças que receberam a vida divina pelo baptismo.  Este é mais um motivo para nunca perder

a fé no bom que há neles.

(...) E, quando digo que queremos conservar a fé no que há de bom na pessoa, afirmo-o apesar

de todas as desilusões que esta nos tenha ocasionado.  Talvez o saibam por experiência

própria: se alguém nos disse ou mostrou que já não acredita em nós, ficamos inibidos

interiormente.  Por isso, procuremos sempre manter firme a fé no que o outro tem de bom.

Em segundo lugar, dissemos, há que guardar a fé no bom do homem mesmo quando tenhamos

de constatar que ele cometeu uma quantidade de erros.

Do ponto de vista psicológico, podemos dizer que os erros nem sempre são muito perigosos.

Como os avaliamos?  Segundo a psicologia evolutiva.  Se considerarmos  esses desvios na

perspectiva psicológica, vemos que o que se manifesta nos comportamentos errados é a

vontade de se afirmar e de realizar coisas por si mesmo.  Sente-se então imediatamente que a

pessoa se confronta com obstáculos que impedem o seu desenvolvimento.  Quais são para ela

esses obstáculos?  São os pais, o pai e a mãe.  E qual é o efeito?  O sentimento de rejeição.

O que fazer, então?  Aqui surge uma lei muito importante:  há que permitir que se façam

asneiras.  Não se deve desgastar inutilmente a autoridade final.  Devo, evidentemente, chamar

a atenção do jovem para os desaires;  mas tenho de saber admitir asneiras e erros.  Só não

devo permiti-los quando sei que, se acontecerem, as coisas se vão precipitar vertiginosamente

por uma ladeira abaixo.  Mas, porventura não aconteceu também connosco que, mesmo quando

os pais nos preveniram, só acreditámos no que pudemos experimentar pessoalmente?

Em todo o caso, penso que esse tipo de desvios não deve ser tomado de maneira muito trágica.
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Exteriormente, para manter a disciplina, temos de intervir;  mas, interiormente, não devemos

ficar furiosos.  Isto é essencial:  se tenho que causar dor, faço-o porque esse é o meu dever e

não tomado duma raiva desordenada.  Só então farei bem as coisas.

Ainda há mais um aspecto: porque não devemos encarar as coisas tragicamente na idade da

adolescência?  Talvez já o tenham observado, na vida.  Do ponto de vista psicológico e

pedagógico, falamos da “reacção de contraste” perante a vida vivida.  Frequentemente, os  filhos

não querem seguir a mesma profissão dos pais.  Por que motivo?  Os pais viveram a sua vida,

e a geração seguinte quereria, por contraste, viver a vida que os pais não viveram: é o impulso

de contraste ante a vida vivida.  A partir deste processo vital, podem explicar-se muitas

reacções; e, sobretudo, não se devem levar as coisas muito tragicamente quando a geração

jovem mostra um sentimento de rejeição perante a antiga geração.  Foi sempre assim em todos

os tempos.  Mesmo no convento.

A mestria neste processo consiste em perseverar a orientação da juventude.  Quando não,

obteremos justamente o contrário. É verdade que atravessámos por um tempo em que a

juventude foi revolucionária;  mas isso não é trágico.

São Bernardo aconselhava que, no capítulo, os abades escutassem especialmente os monges

jovens, porque estes às vezes também tinham o Espírito Santo.  Porque digo isto?  Para que

reencontremos uma tensão saudável.  Não devemos pensar que somos donos da sabedoria.

No convívio mútuo devemos também saber escutar os outros.

Digo estas coisas para os convencer de que temos de acreditar no que as pessoas têm de bom,

mau grado os seus desvios.  Não quero com isto dizer que devemos fazer tropeçar, de

propósito, os nossos filhos espirituais.  Isso de maneira nenhuma;  não devemos tomar as coisas

tragicamente quando os desvios acontecem.

Por último, temos de acreditar no bom que há na pessoa quando as lutas se tornam nela mais

intensas e permanentes.  E acrescento:  nunca evitemos as lutas aos nossos filhos.  Se o

fizermos, estaremos a educá-los para a menoridade.  E garanto-lhes que se evitarem as lutas

àqueles que lhes foram confiados - seja porque lhes resolveram as dificuldades com demasiada

rapidez, ou porque lhes pouparam as lutas, ao pôr, sem querer, na balança, a força da vossa

personalidade  - então a consequência não se fará esperar: haverá um homem íntegro a

agradecer a Deus, de joelhos, a vossa partida "ad patres", o facto de terem desaparecido da

circulação quando morrerem.  Sabe Deus quanto respeito e amor é possível que eles simulem;
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mas não acreditem.  Têm que levar isto a sério.   Tenham cuidado em deixar que cada um trave

as suas lutas e resolva os seus problemas.

Claro que eu gostaria de estar sempre ao corrente de tudo o que se passa.  Mas não me ocorre

intervir.  Não intervenho.  Deixem que os jovens cometam “tolices e infantilidades", desde que

não comecem cedo demais.  De outro modo, não chegarão mais tarde a ser personalidades

fortes, nem os teremos educado para a vida.  Formaremos bonecos, mas não pessoas com os

pés assentes na terra (...).

C. Tornar-se desnecessário  

Em terceiro lugar, devemos tornar-nos desnecessários em toda a linha; ou, ao menos essa deve

ser a nossa atitude interior.

Como fazê-lo?  Assim que percebo que alguém pode caminhar sozinho, retiro-me. O jovem deve

aprender a caminhar sozinho!  Que faça tranquilamente algumas experiências e veja se dá

alguma cambalhota.  Se cair, observo se pode levantar-se por si mesmo;  e deixo que se levante

sem sequer pestanejar. 

Seja como for, têm que  tornar-se desnecessários; e se não querem chegar a ser algum dia

desnecessários, pelo menos façam-se supérfluos.  Se quiser guardar os outros para mim, se

procurar que se apeguem à minha pessoa e, para isso, fizer concessões, a nossa relação será

passageira.  Por isso, mal percebo que alguém pode andar por si mesmo, ponho-me

conscientemente de lado.  É preferível começar a fazê-lo cedo demais do que demasiado tarde.

Em segundo lugar - isto também é essencial - não procurem nunca o favor do educando.  Nunca

lhe digam:  "porque não te unes a mim?".  Pelo contrário; há que mostrar-lhes, de forma clara

e directa, que se quiserem ir-se  embora, as portas estão abertas (...).

Se procurarmos obter  complacência, a resposta de qualquer pessoa de sentimentos nobres

será sempre, justamente, a contrária.  Talvez exteriormente se comporte de forma correcta;  mas

rapidamente deixará que isso lhe suba à cabeça e já não seremos nós  a educar.  Ao contrário,

estaremos a deixá-la na corda bamba.

(...) Estas coisas podem aplicar-se em qualquer tipo de condução, quer se trate de direcção

espiritual ou do comando de  um regimento.  Na medida em que saibamos unir respeito e amor,

teremos o bom senso de educar como deve ser.  E se alguma vez cometermos um erro - o que

é humano - Deus Pai também estará connosco.  Ele cuidará de nós.  Se tivermos realmente uma
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relação pessoal com o tu, os nossos erros não causarão dano.  Teremos, apenas, de ser

suficientemente sinceros para confessar que cometemos um erro.

D. Ser abnegado ao máximo 

Que mais poderemos fazer para que as pessoas que nos foram confiadas conservem e não

percam o seu respeito por nós?  Ser abnegados ao máximo.  Este é sempre o melhor meio para

manter o respeito.  Mas não deve ser feito intencionalmente: apenas como simples expressão

da nossa personalidade.

O que significa ser abnegado até ao extremo?  Se for abnegado até ao extremo, não me agarro

ao facto de que sou eu quem tem de educar.  Se há outra pessoa que pode fazê-lo melhor do

que eu, que o faça.  O que importa é que o tu seja verdadeiramente ajudado.  Ele é o centro.

É ele que importa, não a minha pessoa.

(...) Quero com isto dizer que, no meu apostolado, não devo ir à procura do outro?  Certamente

que não: também devo ir ao encontro do outro.  O que importa é que o faça como expressão de

serviço desinteressado ao tu.  Se o procuro, por temer que possa fugir-me das mãos, será

errado, porque não é o mais importante.  O respeito é mais importante do que o amor.  Se o

serviço respeitoso exige que procure o outro e vá ao seu encontro, faço-o.  De outro modo, não.

A menor concessão nesta direcção é uma concessão ao meu egoísmo: é sinal de que me

procuro a mim mesmo e não ao outro (...). 

LEIS DA TÁCTICA PEDAGÓGICA

Quais são as leis da táctica pedagógica?  (...).  São três:

• a arte de conseguir a abertura do tu;

• a arte de saber escutar, e,

• a arte de uma orientação correcta. 

É fácil perceber como estes três momentos se complementam e formam um organismo

harmonioso.
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I. A ARTE DE CONSEGUIR A ABERTURA DO TU 

A expressão "abertura do tu" é usada em psicanálise.  "Abrir" significa, nesta ciência, a ajuda

terapêutica que se presta a uma alma doente (...).  Nós também temos de compreender alguma

coisa a esse respeito, mas não é esse o objectivo desta jornada.  Queremos antes aprofundar

a arte de conseguir a abertura do tu no sentido do desenvolvimento normal da pessoa.

"Normal"...  Todos nós somos normais embora tenhamos uma pequena "pancada": isto faz parte

do homem normal, devido ao peso do pecado original.  Por isso, não falo de uma alma doente,

ainda que sinta que, aqui ou ali, existe um "curto-circuito" na alma. Todos os temos.  Também

o nosso corpo tem as suas falhas: é evidente.  Basta que reconheça, de forma sã e razoável,

que tenho essa "pancada".  Sim, basta que o reconheça para me curar rapidamente.  Digo estas

coisas num tom de brincadeira, mas por trás delas esconde-se muita sabedoria da vida.

Que diremos quanto à arte de conseguir a abertura do tu?

Para ser conciso,  destacarei duas linhas de pensamento: primeiro, a importância desta arte,

e, segundo, a sua aplicação.

A.  IMPORTÂNCIA DA ARTE DE CONSEGUIR A ABERTURA DO TU 

Lembro-lhes que neste curso falamos fundamentalmente do mundo da nossa juventude

feminina.  Muitos dos pontos que aqui esboço, porém, valem para nós, como adultos.  Porque

é tão importante a arte de conseguir a abertura do tu?  Porque, em primeiro lugar, é uma arte

difícil, e, em segundo lugar, é uma arte necessária.

1. Uma arte difícil 

É uma arte difícil:  Porquê?  A dificuldade pode verificar-se tanto da parte do educador como da

parte do educando.

1.1. Dificuldades da parte do educador

Já repararam que os educadores que experimentaram uma intensa crise da adolescência, são

precisamente os que demonstram menos compreensão para o jovem na sua adolescência?  É

uma coisa curiosa: é como se tivessem apagado totalmente da memória aquilo que viveram

durante o tempo da sua adolescência.  Infelizmente é assim.
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E aqueles que tiveram um desenvolvimento tranquilo, mais tarde compreendem muito melhor

o jovem que está interiormente em plena ebulição.  Não gostaria de fazer disto uma regra geral,

mas, em todo o caso, é preciso ter em conta que as dificuldades não estão só no educando mas

também no educador.  Falta, simplesmente capacidade para compreender o que se dá com o

adolescente, durante esses anos.   Com o tempo nós adquirimos um certo equilíbrio - e eu não

sei em que altura espiritual se movem ... - que pode tornar-nos menos capazes de nos pormos

ao nível  em que o outro se encontra.  Não há que procurar a culpa no educando quando a culpa

está em nós mesmos.

1.2. Dificuldades da parte do educando

A educação torna-se mais difícil quando a culpa é do educando.  Com isto abordamos a

psicologia da idade juvenil.

Quais as dificuldades do educando?  Resumindo, em poucas palavras: é difícil a arte de abrir

o tu:

• porque a jovem é naturalmente introvertida;

• porque é tímida;

• porque se sente insegura?

Dir-me-ão que  isto não é assim e que, ao olhar para as jovens que temos diante de nós, não

se nota nenhuma timidez.  É um engano.  Quanto mais mal educadas são, no seu

comportamento exterior, tanto mais reservadas são as jovens quanto aos seus problemas

pessoais.  O mau comportamento é apenas uma espécie de muro protector.  Se em algum

momento as encontrarmos sós, poderemos ser testemunhas de como são capazes de se

desfazer em pranto.

1.2.1. A jovem é introvertida

Vejamos isto mais detalhadamente.  Em primeiro lugar, já o disse, a jovem é reservada.  Esboço,

apenas, alguns pensamentos.  Porque é reservada?  A etapa de crescimento e de maturação

que se iniciou com a adolescência caracteriza-se por uma tendência a não manifestar a própria

interioridade, por uma singular tendência para uma certa reserva ou intocabilidade espiritual.

No momento em que uma jovem começa a fechar-se - enquanto antes se relacionava muito

naturalmente - podemos estar certos de que já começou a crise da adolescência.
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Talvez seja bom que lhes transmita aquilo que pude ver e pensar a partir da observação da vida

para mostrar-lhes, de forma breve, qual é o processo de maturação da alma da jovem na

adolescência.

O processo inicia-se com uma forte confusão do eu, passa pela descoberta do eu para, depois,

alcançar a realização e o enriquecimento do eu (...).  Se observarem a natureza e virem uma

minhoca dividida em duas, o que acontece?  Ambas as partes da minhoca se retorcem

penosamente em torno a si mesmas.  Esta é a situação interior e exterior da jovem.

Subitamente cortam-se todos os laços vitais que a uniam com o mundo exterior, com Deus e

com o seu ambiente; e também se rompem os laços que uniam faculdades internas.  E qual é

o resultado?  Um doloroso voltear e retorcer de ambas as partes em redor de si mesmas (...).

Suspeitamos, acaso,  o que isto significa?  Com razão dizemos que, neste estado, uma autêntica

alma feminina se sente na mais terrível prisão solitária.  Não há ninguém que se sinta tão só

como uma jovem durante este tempo, no qual todos os vínculos vitais, de uma ou outra forma,

foram cortados.  Isto produz uma consciência de grande solidão (...).

O que brota daqui?  Um tremendo anseio.  Pensem, por um momento no que os poemas

significaram para nós mesmos nessa idade:  dor do mundo, anseio atrás de anseio.  E como

corremos atrás das nuvens, do ar e dos pássaros.  E como nesse tempo a fantasia tinha asas

dentro de nós.  Esta solidão, dum ponto de vista psicológico, é a força instintiva mais básica da

alma da jovem.

A crise de maturação caracteriza-se por essa tremenda confusão do eu, por uma confusão

quanto ao próprio eu e quanto ao tu.  A confusão quanto ao tu refere-se ao ambiente:  pensem

na minhoca que foi dividida em dois.  Confusão do eu:  a pobre alma gira constante e

dolorosamente em torno ao seu eu flutuante.  Podem imaginar como isto cansa.  Se, mesmo

fisicamente, cansa, quanto mais espiritualmente.  Nessa idade todos sofremos da doença do

"retorcimento".

O tremendo anseio e a tremenda sensação de solidão convulsionam toda a vida interior da

pessoa.  A partir do sentimento de solidão e de anseio, a pessoa sente-se impelida a descobrir-

se a si própria, a conquistar o seu próprio eu e a descobrir o que a rodeia (...).

Porque é difícil a arte de conseguir a abertura do tu?  Porque a jovem se cala, pelo menos ao

princípio da crise de crescimento.  Em todo o caso, deveríamos acrescentar:  quando a jovem

encontra a pessoa que abre o seu coração, o temor de que se toque a sua intimidade converte-
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se num forte impulso para comunicar-lhe o que traz no  coração.  Isto é próprio de qualquer

jovem sã:  se assim não fosse, não seria uma jovem.

Hoje em dia é extraordinariamente difícil encontrar quem saiba acolher de forma sã essa

tendência natural para manifestar o que traz no íntimo. Por isso acontecem tantas complicações

e inibições afectivas.  A jovem está naturalmente orientada de forma instintiva, e quando um

instinto adoece por ser reprimido quem se atreverá a ajudá-la a libertar os seus afectos?  No

entanto, temos de fazê-lo; pois se o não fizermos, não formamos a jovem sã, forte e firme na

acção, de que tanto necessitamos hoje em dia.

Este é um aspecto:  a arte de conseguir a abertura do tu é difícil porque a jovem se fecha em

si mesma.

1.2.2. A jovem é tímida

A arte de abrir o coração é difícil, em segundo lugar, porque a jovem é tímida (...).  Tem medo

porque pensa que nunca ninguém no mundo  experimentou nada parecido com o que  acontece

no seu interior.  Meu Deus - diz a si mesma -, se os outros soubessem o que me está a

acontecer" (...).  Tudo nela está em convulsão.  "Isto só a mim é que acontece - pensa ela -;  não

acontece com mais nenhuma das pessoas que me estão próximas;  ninguém viveu isto antes

de mim, nem viverá depois de mim".  Daí, a timidez, uma timidez angustiosa.  Que faz, então,

para encobrir o que sente?  Apresenta-se exteriormente segura de si mesma.  Assim temos o

jovem "inquieto" e a rapariga  "lolita" adolescente.  Trata-se de uma segurança imatura.

Também pode acontecer na adolescência que o jovem se comporte de um modo

adequadamente educado e amável.  Mas é só o manto protector da insegurança.  Quanto mais

"educado" o comportamento exterior mais reprimido está interiormente.

1.2.3. A jovem é insegura

Em terceiro lugar, temos a insegurança.  Do ponto de vista psicológico, toda a jovem se sente

insegura nesta idade. Gira em torno ao seu eu flutuante.  Descobre uma quantidade de eus

possíveis.  Qual é o que lhe corresponde?  Oscila entre um e outro.  Qual é o adequado para

mim?, pergunta a si mesma.  Percebem como a jovem se pode sentir fragilizada nesta situação?

Expressando-o de outro modo:  conhecemos o pensamento segundo o qual em cada um de nós

há um anjo, um criminoso e um demónio.  Tudo isto está em mim e eu sinto-o especialmente

nessa idade.  E ainda por cima, essa insegurança!
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Por este motivo é tão importante o que vamos explicar:  a arte de escutar, a compreensão

enaltecedora.  É preciso  ter muito cuidado em não vaticinar à jovem um mau futuro.  Se o

vaticino, e se ela me acredita, qual será a consequência?  Tornar-se-á algo semelhante ao que

eu previ.  A jovem pode conformar-se com a maneira como foi tratada.  Se a trato como uma

"delinquente", normalmente acabará por ser algo semelhante (...).

De tudo isto se deduz que devemos ser sempre bondosos;  mas sem cair na fraqueza e na

permissividade.  Isso seria errado.  Interiormente devemos permanecer sempre bondosos. Por

fora, porém, podemos, de vez em quando, fazer uma cara carrancuda.  Outras vezes devemos

saber intervir vigorosamente e causar dôr, mas devemos sempre mostrar uma atitude de

compreensão interior (...).

2. Uma arte necessária  

Dissemos, em segundo lugar, que a arte de conseguir a abertura do tu também é necessária.

É preciso prová-lo?  Parece evidente.  Como vou  poder tocar um instrumento que não conheço?

Daí que seja absolutamente necessário conhecer o instrumento que quero tocar, o instrumento

da alma juvenil.  E como a vou conhecer se não se abre?  Daí que a arte de conseguir a

abertura do tu seja absolutamente necessária (...).

A arte de abrir o coração é necessária porque a própria jovem se sente tremendamente insegura

em relação ao processo interior que está a viver.  Se não há ninguém que possa explicar-lhe o

que lhe está a acontecer, então sofre horrivelmente e, com toda a probabilidade irá produzir-se

nela um crescimento defeituoso.

Com quanta frequência encontramos em diários de vida de adolescentes uma amarga queixa

contra os seus educadores!  Nenhum compreendera a arte de abrir o coração (...).  Mas

precisamos ver as coisas mais amplamente.  En si mesmo,  é saudável e necessário que, em

alguns períodos da nossa vida, não só não nos sintamos compreendidos - e isto acontecerá

sempre de novo -, mas que, de facto, não sejamos compreendidos.  De outro modo, não

conseguimos suficiente  profundidade e riqueza interior.  Ser incompreendido é a dor mais

profunda.  E se a alma não sofre a mais profunda das dores, o coração não se enriquece nem

se torna profundo:  não há crescimento (...).

Em todo o caso não devemos esquecer que o impulso de desabafar com outra pessoa, ou o

impulso para ser compreendido, também pode crescer mal nestes anos,.  O temor inicial de que

se toque na sua interioridade, pode converter-se, na jovem, num impulso doentio em manifestar
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a sua alma.  Não digo que tenha de ser assim, mas que pode dar-se o caso.  Manifesta-se nela

então uma tendência que muitas vezes encontraremos ao longo da  vida, em pessoas que não

foram educadas:  a tendência para se fazer interessante.  Pensam : "Em todo o mundo não há

ninguém, absolutamente ninguém, que me compreenda".  Mas isto não é perigoso na jovem.

Se encontrarem jovens deste tipo a única coisa que têm a fazer é não lhes dar demasiada

atenção.  Assim, curar-se-ão rapidamente. 

B. A PRÁTICA DA ARTE DE ABRIR O TU

Referimo-nos à arte de conseguir a abertura do tu e distinguimos duas linhas de pensamento:

a importância desta arte e a sua prática.  Como posso consegui-lo em concreto?  Na medida em

que souber interpretar as crises que o outro está a sofrer.  Assim que a pessoa sente que há

alguém que compreende as suas crises e as sabe interpretar, tarde ou cedo abrirá o seu

coração.

Como fazer esta interpretação?

1. Através da própria pessoa

Em primeiro lugar - e isto é o mais importante - através da minha própria pessoa.  Há coisas que

resolvo só com a minha presença.  Não preciso de pronunciar nenhuma palavra.  Basta que

mostre, através de todo o meu ser e do meu actuar, que compreendo o que está a acontecer na

alma do outro.  Voltamos sempre à mesma história: precisamos de ter uma personalidade de

educador que seja firme e madura.  Isto é tão importante que não pode substituir-se por coisa

alguma.

2. Através da palavra

Em segundo lugar, posso interpretar o que está a acontecer no interior do adolescente, através

da palavra.  Pode ser uma palavra dita publicamente ou em conversa privada.

Suponhamos, por  exemplo, que sou assessor de uma associação feminina, ou que estou num

grupo, ou que faço uma conferência.  Não devo falar, nunca, "de cima  para baixo", mas sim de

tal modo que a jovem se sinta tocada.  Quer dizer: que sinta intimamente que há outros que têm

as suas dificuldades.  Já disse que a jovem pensa:  "Isto só a mim é que acontece.  Ninguém

pode saber disto".  Se, pelo contrário, se sente tocada, produz-se nela uma reacção parecida
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com esta:  "Graças a Deus, afinal, há outras pessoas que sofrem as mesmas coisas".  E a

angústia termina.  Além disso, diz a si mesma:  "Aqui está alguém que compreende estas coisas;

posso, pois, contar-lhe um pouco do que está a acontecer comigo".  Não devemos falar duma

forma beata ou muito académica.  Com frequência, é esta ou aquela expressão simples que, de

repente, abre a alma. 

Neste contexto, é impossível generalizar.  Muito depende do educador e da pessoa que está

diante dele (...).  Só quero preveni-los de que, quando uma alma se abre, não devemos querer

"pescar" logo tudo o que ela contém (...). Se tentarmos sacar de uma vez tudo o que há nela,

a jovem mais tarde sentirá que foi como que roubada dos seus segredos (...).  Produz-se então

um recuo e a jovem não voltará, pois teme ser despida espiritualmente (...).

Talvez devesse acrescentar, ainda, que posso ter oportunidade de explicar à jovem a sua crise

interior, dando-lhe a entender, com simplicidade, que eu também sou uma pessoa humana.

Como fazê-lo num caso concreto?  Depende, sobretudo, das duas pessoas em questão.

Devemos acolher com grande respeito o que nos é confiado.  E nunca devemos fazer mau uso

disso: se o fizermos, o destino dessa jovem ficará distorcido quiçá para toda a vida; e ela  tornar-

se-á dura.

Quanto mais respeitosamente estivermos perante a jovem, mais seguramente poderemos servi-

la.  O que quero dizer com tudo isto tornar-se-á ainda mais nítido se passarmos ao ponto

seguinte.

II. A ARTE DE SABER OUVIR

Distinguimos a arte de prestar atenção e a arte de saber ler entre linhas (...).

A. A ARTE DE PRESTAR ATENÇÃO

É raro hoje em dia encontrar essa arte.  Sabem o que é preciso para pôr em prática a arte de

dar atenção e de adivinhar?  Deve-se possuir clareza de ideias e um coração

extraordinariamente abnegado e afectuoso: são duas condições que pertencem simplesmente,

ao processo educativo.  Se sofro de egoísmo, perco a capacidade de educar.  Não devo estar

dependente de mim mesmo, do facto de estar, ou não, feliz, ou de coisas desse género.  O que

me importa são as pessoas que Deus Pai me ofereceu.  Não importa que eu caia esgotado,

desde que os outros sejam felizes.  Esta é a atitude fundamental da maternidade e da
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paternidade, do amor;  é a atitude de respeito em face do ideal de quem tenho diante de mim

(...).

Há poucas pessoas que entendem a arte de escutar com atenção.  Existem muitos artistas do

falar, mas não do saber escutar e do compreender.  São muitos os que imediatamente começam

a falar de si mesmos, dos seus problemas, das suas doenças, das suas experiências e

vivências.  Por isso os outros não se aproximam deles.

Sabem como deve ser esta arte de dar atenção?  Deve ser um dar atenção estimulante e

libertador.

Um dar atenção que estimula.  Isto também depende muito das pessoas.  Alguns têm de falar

e tornar a falar, para que quem está diante deles se sinta compreendido.  Pelo contrário, existem

outras pessoas que não precisam de dizer nem uma palavra:  todo o seu ser, a maneira como

se dão, um só olhar, estimulam.  Em todo o caso, dar atenção deve despertar vida e não ser

apenas um escutar aborrecido e rotineiro, cansado, de modo que o outro sinta: “este, realmente

não se interessa por mim”.

Devo acrescentar que não devemos nunca agir de fito feito, deliberadamente (...).  Devemos

escutar realmente com interesse.  Eu costumo dizer: “interessar-se interessado” e não como

quem “faz de conta”.

Se a minha atitude diante das pessoas que me foram confiadas é correcta, tenho interesse por

tudo o que lhes acontece.  Tudo o que lhes diz respeito me interessa:  quer se trate de uma dor

de cabeça, de alguma coisa que lhes traz desgosto, ou de que a alma esteja doente.  Tenho

interesse por cada pormenor.  Claro que há graduações e matizes, mas daí que, durante o

tempo da conversa, normalmente não deva fazer outras coisas.  Fazer outras coisas no decurso

da conversa, por exemplo:  escrever ou ler uma carta, supõe que já exista uma relação profunda;

de outro modo,  quem está diante de mim tomá-lo-á por falta de interesse.  É bom que

acabemos com esse tipo de coisas.  Não devemos fazê-lo.  O que importa, finalmente é que a

minha atenção desperte energias, quer interrompa com palavras, quer permaneça ali sentado

sem dizer nada:  tanto faz.  Devo é prestar sempre uma atenção que estimule e isso pode

acontecer ainda que não pronuncie nem uma palavra.

Deve ser também um prestar atenção que liberta. O que entendemos por isto?  Talvez

possamos explicá-lo por outras palavras:  um saber escutar bondoso. A bondade deve permeá-

lo.  Na conversa com o outro, não é muitas vezes de dar directrizes que se trata.  O outro já sabe
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o que deve fazer.  E isto é, justamente, o peculiar, o maravilhoso e extraordinário da

possibilidade que uma pessoa tem de influir na outra:  que uma pessoa possa compreender a

outra, e que esta sinta que aquele que está diante de si assume, no seu coração, a dificuldade

dela.  A maioria das vezes sucede que quem escuta assume, em si mesmo, a dificuldade que

o outro está a atravessar, mesmo quando este traz consigo terríveis doenças da alma.  Aquele

que presta atenção sabe assumir essa dor.  Se escutamos de forma mecânica, as coisas não

resultam.  É, exactamente, o oposto que se dá.

Percebem o que tem de extraordinariamente belo poder ajudar Deus a educar uma pessoa?

Pensem como nos alegramos com uma flor bonita, com o rosto bonito de alguém.  Suspeitam

como é belo ver crescer tranquilamente a alma de outra pessoa?  Não posso imaginar maior

beleza!  Daí que o autêntico educador não conheça o aborrecimento.  Ele não é uma pessoa que

esteja sempre a agir propositadamente.  Saber escutar flui da sua alma, embora nalguns

educadores actue um impulso mais forte enquanto noutros predomina uma atitude mais tranquila

e objectiva.

É muito misterioso que uma pessoa possa compreender outra, possa vincular-se nobremente

a outra e lhe possa transmitir a corrente de vida que flui da sua alma.  É misterioso que alguém

de maneira inconsciente possa tocar o coração de outra pessoa.  Como será isto na eternidade!

Ali todos nos compreenderemos mutuamente uns aos outros.  Ali todos brilharemos, incendiados

não só em Deus mas também uns nos outros.  Mas aqui na terra também existimos para nos

dar e oferecer mutuamente um ao outro.

Talvez deva acrescentar ainda que, se formos totalmente sinceros, diremos, com imensa

gratidão que, como educadores, temos a agradecer muitíssimo mais àquelas pessoas que

educamos do que o inverso. A este propósito, relato um episódio.   Imediatamente depois da

primeira conversa, uma irmã aproximou-se de mim e disse:  "Agora sei aonde o senhor vai

buscar a sua sabedoria:  só a nós".  E no segundo dia, acrescentou:  "Agora sim, deve estar-nos

agradecido".  Isto é verdade e devem senti-lo como autêntico;  de outro modo não se gera a

relação correcta.  As coisas não são assim:  "Eu, lá em cima e tu, cá em baixo".  Pelo contrário,

temos consciência de que damos, oferecemos e recebemos um do outro.

Ora bem, não vão agora pensar - e contra isto devo avisar sempre - que uma tal atitude implique

que o educador não possa nem deva causar dor.  Tenho de preveni-los contra isso, porque sei

que é muito difícil captar a totalidade do organismo do processo educativo.  Uma pessoa nobre

exige que se lhe possa causar dor em determinadas ocasiões.  Se não o fizerem, fazem mal.
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Mas se tenho de causar dor, devo sempre pensar: estou aqui porque  Deus Pai me colocou

neste lugar.  E devo fazê-lo ainda que isso me cause dor a mim próprio.  Garanto-lhes que, se

o fizerem na hora certa e do modo correcto, a relação mútua chegará a ser tão bonita como a

mais bela das relações possíveis aqui na terra (...).

Talvez alguém possa pensar:  "Desabafaria com gosto, mas ele não tem tempo".  Isto de ter

tempo é relativo.  Não pensem que o impulso desenfreado de desabafar é educador.  No

educando também existe a arte de saber permanecer aberto com simplicidade e de, por outro

lado,  poder  suportar algumas sozinho.

B. A ARTE DE LER ENTRE LINHAS

Quando falamos da arte de escutar, referimo-nos também à arte de saber ler entre as linhas.

Se me limito a estar presente e a escutar e, no fim, resumo:  "Sim, assim e assado e ponto final",

isso não serve. Devo saber adivinhar o que a outra pessoa me quer dizer.  E isto é muito

importante em relação aos jovens.  Por favor, não passem isto por alto:  uma mulher autêntica

nunca pode expressar e formular aquilo que está a experimentar dentro de si.  Por isso, ao

princípio, tem um grande problema: “Disse alguma coisa, mas não consegui expressar bem o

que queria dizer; e, quando falo,  tenho a sensação de que o que disse não é o adequado”.  Um

homem pode explicar-se porque não possui uma vida afectiva tão delicada, profunda e rica.

Uma alma feminina que é profundamente sensível e delicada, dificilmente pode expressar o que

lhe acontece (...).  O que é que pode ajudá-la nesta situação?  Não o expressar-se, mas a

crescente consciência, que se vai formando nela, de que o seu interlocutor intui o que quer dizer.

Este é o segredo do encontro profundo de uma alma com outra  (...).  Quando estou sentado em

frente da outra pessoa, todas essas inibições se desvanecem e resolvem.

Certamente, tal presente não o recebemos para sempre.  E isto é bom.  Deve haver tempos nos

quais a alma feminina não se sinta compreendida, embora, de facto, o seja.  De outro modo, a

longo prazo, priva-se da sua profundidade (...).  Estas relações não podem ser manuseadas com

mãos rudes porque se trata de um mundo peculiar e muito importante.  Se não tomarmos

cuidado, seremos educadores acanhados.  Portanto, primeiro: adivinhar o que encontra

consonância na alma do tu, de modo que este possa sentir:  "Eu expresso-me e a pessoa ante

a qual abro o meu coração, sabe escutar aquilo que eu gostaria de dizer mas que não chego a

formular".
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Em que consiste a arte de ler entre as linhas?  O que agora lhes vou a dizer é mais palpável,

deixa-se medir com maior facilidade.  De tudo o que a outra pessoa faz ou diz, devo saber

adivinhar o bom que há por trás.  Isto é muito importante:  devemos sempre saber descobrir a

"mina de ouro" que se encontra no tu.

Suponhamos, por exemplo, que alguém me confessa que é soberbo e desrespeitoso e que tem

uma vontade que o leva a agir sem deixar que ninguém lhe diga nada. Se eu possuo a arte de

ler para além do que se faz e diz, saberei descobrir o núcleo bom que se esconde por trás desse

impulso: nesse caso, a poderosa vontade de crescimento da personalidade.  Poderia dizer-lhe

isto, mas seria errado fazê-lo.  Justamente, a pedagogia de confiança - da qual eu pessoalmente

sou um partidário fanático - exige que, às vezes, deva causar uma dor contundente.  Isto é

essencial se quero educar de verdade:  quando não, tudo passa a ser só um jogo.

Se educo, devo sempre saber descobrir o bom.  Mas haverá momentos nos quais tenha de dar,

e dê, simplesmente,  murros (na mesa).  Deve haver momentos em que tudo estala e estremece.

Isto, dito assim, soa tremendamente duro;  mas são coisas que se complementam mutuamente:

por um lado, essa gigantesca confiança que deixa liberdade;  e por outro, de repente, tormenta,

raios e coriscos e fim da função.  Mas esta “trovoada” deve ter fundamento e, ao mesmo tempo,

não ser  permanente.  Se não se actuar assim, nunca se poderá formar uma família nem,

tampouco, poderá florescer um grupo.  Em todo o caso, isto supõe que existe uma relação nobre

de um com o outro, que ambas as partes são leais uma com a outra e que se respeitam.  A

relação não chegará nunca a ser tão bela como no momento em que a tormenta, felizmente, já

tiver passado.

Quando isto se der, uma pessoa nobre sofrerá longamente;  uma mulher especialmente

sangrará durante muito tempo.  Mas tem que ser assim porque  temos uma natureza que arrasta

o pecado original e deve ser educada.  De outro modo, não nos enaltecemos um ao outro (...).

Saber, portanto, descobrir o bom que há no outro - mas nem sempre dizer-lho, pois assim

teríamos uma educação carente de vigor.  Suponhamos, por exemplo, que um adolescente se

portou mal.  Notamos, então, o impulso da alma juvenil que quer mostrar a sua força.  No

entanto - e aqui surge um longo "mas" -  eu esforçar-me-ia por podar o que é extremo (...).  Não

queremos ser "domadores" de homens.  Poderíamos pensar por vezes:  "Vamos ver quem

manda aqui!"; mas, em geral, não é isso o que queremos fazer.

Se disserem uma frase deste género com demasiada frequência, nunca serão senhores da
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situação.  Podem mesmo começar a fazer as malas, porque estão a actuar contra a ordem do

ser.  Surgirá a contradição por todos os lados.  E onde se despertou uma forte paixão emocional,

as coisas tornam-se difíceis.  Por isso, há que não dizer com demasiada facilidade:  "Vou

mostrar-te quem manda aqui!".  Está bem que se faça de vez em quando;  mas, em geral, temos

antes de acentuar outra coisa, a saber: a arte de dar atenção e a arte de intuir.  De todas essas

tendências que o adolescente manifesta, devo saber escutar e destacar o bom, mas também

assinalar o menos bom.

Vejam, por exemplo, outra situação semelhante:  a imensa susceptibilidade que se manifesta

justamente nos anos da adolescência.  Uma jovem sã é sempre susceptível.  O motivo

psicológico disso é que se sente insegura de si mesma.  Surgem diversos eus na sua pessoa.

Está insegura (...).  E nós devemos saber encontrar o justo meio termo.  Por outro lado, o

educador deve estar possuído interiormente duma grande confiança, mas nem sempre deve

mencioná-la ou exteriorizá-la.  Não seria prudente.  No nosso íntimo devemos ter compreensão,

pois sabemos que o que acontece é são e normal, é mais um sinal de que está a amadurecer

o núcleo da personalidade.  A susceptibilidade é uma defesa (...).

III. A ARTE DE DIRIGIR

Vejamos agora a lei ou a arte de uma direcção correcta.  Percebem como se dá este processo

orgânico:  primeiro, conseguir a abertura do tu;  segundo, escutar;  e, depois, dirigir.  Citarei

apenas uma disposição já que de outro modo teria que interromper a matéria a meio da

conferência.  Por que se orienta a nossa direcção?  Pela estrela do dinamismo e do crescimento

juvenil.  Trata-se de três realidades que psicologicamente brotam do sentimento de solidão e do

forte anseio:  o idealismo, o radicalismo e o espírito comunitário próprios da idade juvenil. 

A direcção da juventude, especialmente se se trata da juventude feminina, para  ser esclarecida

e entusiasmar correctamente, deve orientar-se pelo idealismo, o radicalismo e o espírito

comunitário juvenis.  Se eu não respeitar estas situações psicológicas interiores, actuarei

erradamente (...), e depressa inutilizarei, com as minhas rudes mãos, um delicado instrumento

(...).
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