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Prezado!Irmão,!
Jesus,!Maria,!José!!
Deus%Espírito%Santo%nos%una%sempre%mais%com%o%Filho%ao%Pai!%
INTRODUÇÃO%
Estamos! na! última! fase! do! ano% dedicado% à% Vida% Consagrada% e! nos!
encaminhamos! à! conclusão! (02! de! fevereiro! de! 2016).! Neste! ano! o!
Papa!Francisco,!Religioso!também!ele,!se!propôs!a!nos!ajudar,!como!
consagrados,! a! alcançar! três% objetivos% prioritários:! antes! de! tudo!
olhar% o% passado% com% gratidão,! para! manter! viva! a! própria!
identidade,! sem! fechar! os! olhos! diante! das! incoerências,! fruto! das!
fraquezas! humanas! e! –! diz! o! Papa! Francisco! –! talvez! da! negligência!
de! alguns! aspectos! essenciais! do! Carisma.! O! segundo! objetivo! é!
aquele! de! viver% o% presente% com% paixão,! vivendo! o! Evangelho! em!
plenitude! e! com! espírito! de! comunhão;! terceiro,! abraçar% o% futuro%
com% esperança,! sem! se! desanimar! diante! das! dificuldades! que! se!
encontram!na!Vida!Consagrada,!a!partir!da!crise!das!vocações.!
Como! você! deve! se! lembrar,! no! início! do! ano! da! vida! consagrada,!
enviei! a! todos! os! meus! confrades,! a! Circular! do! Advento! de! 2014,!
propondo,!nas!pegadas!dos!mesmos!objetivos!da!Congregação!para!a!
Vida! Consagrada,! um! Decálogo% Vocacionista,! com! o! vivo! desejo! de!
redescobrir!a!beleza!da!consagração,!do!Evangelho,!da!pertença,!da!
alegria,! do! carisma,! da! memória,! da! atenção! aos! sinais! dos! tempos,!
!
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com! a! força! da! profecia.! Um! decálogo! ambicioso,! certamente,!
consciente,!porém,!que!se!tratava!de!um!estímulo!para!levantar!voo!
para! picos! sempre! mais! altos.! O! ano! da! vida! consagrada! está!
terminando,! mas! a! meta! a! ser! alcançada! permanece! e! devemos!
prosseguir,! sem! desanimar,! sem! dizer! basta,! sem! colocar! limites! à!
ação! do! Espírito! Santo!! A% estrada% é% longa,% mas% muito% bela!! Dizia! o!
nosso!Bem!Aventurado.!
Agradeço! a! Deus! Trindade! por! todos! os! Irmãos! que! souberam!
abraçar!esta!ocasião!como!tempo!propício!de!graça,!de!crescimento,!
de!revitalização,!de!confirmação,!de!novas!descobertas!!O!Papa!!quis!
que!fosse!um!ano!não!para!os!consagrados,!mas!para!a!Igreja!e!vejo!
com!alegria!que!também!os!leigos!participaram!ativamente!de!tantos!
eventos,!intensificando!aquela!partilha!“de%ideais,%espírito%e%missão”1.!!
UM%ANO%RICO%DE%OPORTUNIDADES%
Tenho! certerza! que!
a! ninguém! e! em!
nenhuma! parte! do!
mundo!
faltaram!
oportunidades! para!
dar!
e!
receber!
alguma! coisa! que!
pudesse! reforçar! o!
nosso! sim! a! Deus,! pronunciado! por! ocasião! da! nossa! consagração.!
Continuo! convencido! que! a! formação! permanente,! hoje! é! muito!
importante,!mas!é!necessário!também!reconhecer!que!é!aquela!mais!
negligenciada!ou!certamente!é!menos!valorizada!que!aquela!inicial.!É!
questão! de! vontade! e! seriedade! da! parte! de! cada! Religioso.! O!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Carta Apostólica do Santo Padre Francisco a todos os consagrados em ocasião
do ano da Vida Consagrada, 28.11.2014.!
!
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problema!é!que,!não!obstante!tantos!apelos!a!rever,!avaliar,!valorizar!
a! nossa! vocação! de! consagrados! mais! do! que! a! de! presbíteros,!
muitos! dos! nossos! Irmãos! continuam! a! ocupar-se! somente! das!
atividades!pastorais,!assim!como!faz!o!clero!diocesano,!distanciandose!sempre!mais!das!ocasiões!que!favorecem!a!vida!fraterna!comum!e!
que!sustentam!a!própria!consagração!religiosa.!
Muitos!
Religiosos!
presentes! na! Itália! e!
no! Reino! Unido!
participaram!
dos!
eventos! promovidos!
pela!
Congregação!
para! os! Institutos! de!
Vida! Consagrada! e! as!
Sociedades!de!Vida!Apostólica,!como!a!Missa!de!abertura!no!dia!30!
de!novembro!de!2014,!o!Convênio!Ecumênico!com!as!outras!formas!
de! vida! consagrada! no! dia! 02! de! fevereiro! de! 2015,! o! Convênio!
Internacional!dos!Formadores!e!das!Formadoras!nos!dias!11!a!16!de!
abril! de! 2015,! o! Encontro! Mundial! dos! Jovens! Religiosos! de! 15! a! 19!
de!setembro!de!2015!e!se!preparam!para!os!eventos!que!se!seguem!
especialmente!as!celebrações!de!conclusão!de!29!de!janeiro!a!02!de!
fevereiro!de!2016.!!
Como!Congregação,!fizemos!todo!o!possível!para!convergir!as!nossas!
atividades!para!o!objetivo!deste!ano!especial,!seja!durante!as!nossas!
visitas! ao! exterior! (Padre! Geral! e! Conselheiros),! seja! na! nossa!
realidade! de! Itália! e! Reino! Unido,! onde! temos! hoje! a! presença! de!
quase! 40! confrades! estudantes! de! filosofia! e! teologia,! (70%! provém!
de!outras!nações).!No!que!diz!respeito!a!eles,!posso!sim!afirmar!que!
foi! um! ano! de! graça,! por! causa! do! empenho! dos! Formadores! que!
!
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programaram!o!ano!de!2015!em!profunda!sintonia!com!o!programa!
proposto!pela!Congregação!para!a!Vida!Consagrada.!!
Guiados! pelo! Padre! Salvatore! Musella,! Conselheiro! Geral! para! a!
Formação,! promovemos:! uma! Jornada! de! Estudo! Vocacionista! –!
Cúria! Geral! –! no! dia! 30! de! dezembro! de! 2014;! o! encontro! com! os!
Formadores!italianos!e!ingleses!nos!dias!23!e!24!de!janeiro!de!2015;!o!
encontro!com!os!Religiosos!ordenados!nos!últimos!cinco!(5)!anos!que!
vivem!na!Itália!e!no!Reino!Unido,!com!a!participação!de!28!Religiosos,!
dos! dias! 16! a! 18! de! fevereiro! de! 2015;! o! encontro! com! os!
Formadores!das!Filipinas!de!24!a!26!de!abril!de!2015;!as!Jornadas!de!
Estudo! Vocacionista! em! ocasião! dos! 101! anos! da! fundação! do!
primeiro!Vocacionário,!nos!dias!30!de!abril!e!01!de!maio!de!2015;!os!
exercícios! espirituais! para! noviços! e! professos! em! Altavilla! Silentina!
de! 12! a! 19! de! julho! de! 2015;! o! Simpósio! Internacional! dos!
Formadores! Vocacionistas! dos! dias! 22! de! julho! a! 02! de! agosto! de!
2015;! a! celebração,! em! Pianura,! da! Vida! Religiosa! e! sacerdotal!
vocacionista! no! dia! 20! de! setembro! de! 2015;! o! Convênio! dos!
Religiosos,! Religiosas! e! Apóstolas! Vocacionistas! da! Santificação!
Universal,!na!casa!Mãe!das!Irmãs!Vocacionistas!em!Pianura,!no!dia!02!
de! outubro! de! 2015,! presidido! pelo! Arcebispo! Dom! José! Carballo!
Rodríguez,! secretário! da! Congregação! para! os! Institutos! de! Vida!
Consagrada!e!as!Sociedades!de!Vida!Apostólica!e!está!programado!o!
encontro! dos! Formadores! e! atualização! para! os! Religiosos! da! Índia!
dos!dias!18!a!26!de!janeiro!de!2016.!
Graças! à! Trindade! Santa! as! ocasiões! não! foram! poucas! e! posso!
garantir! que! também! eu! fui! invadido! por! um! forte! espírito! de!
entusiasmo!e!de!uma!renovada!esperança!que!deixou!mais!forte!do!
que!antes!o!orgulho!de!ser!consagrado,!a!riqueza!de!pertencer!a!esta!
Família!Vocacionista!e!o!desejo!de!continuar!consumindo!o!resto!da!
!
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vida! a! serviço! dos! eleitos! das! divinas! vocações.! Deixemo-nos!
surpreender!pela!beleza!da!consagração!!
OS%FRUTOS%DO%NOSSO%SIMPÓSIO%INTERNACIONAL%
Nesta!
circular!
quero! apresentar!
para! toda! a!
Congregação,! a%
síntese%
dos%
trabalhos%
realizados% pelos%
Educadores%
Vocacionais%
Vocacionistas,%
reunidos%no%Simpósio%Internacional%entre%Roma%e%Pianura,%dos%dias%
22%de%julho%a%02%de%agosto%de%2015.%Partilho!a!experiência!formativa!
de!nossos!Irmãos!envolvidos!na!formação!que!trouxeram!também!os!
desafios,!a!realidade!e!as!esperanças!que!vivem!nas!diversas!nações!
onde!atuam!e!que,!compartilhando-as,!nos!demos!conta!que!são!as!
mesmas,!com!pinceladas!culturais!diversas.!
Eles!colocaram!em!minhas!mãos!as!conclusões!dos!intensos!dez!(10)!
dias! de! trabalho,! que! acolhi! com! prazer! e! as! fiz! minhas,!
reelaborando-as,!acrescentando,!reforçando!e!comentando-as.!Agora!
as!entrego!a!todos!vocês,!como!exortação!não!para!que!permaneçam!
letra! morta,! mas! que! sejam! levadas! seriamente! em! consideração! e!
colocadas!em!prática.!
Apresento,!pelo!número!e!em!negrito,!os!temas!tratados.!Segue!um!
meu!comentário!e,!em!itálico,!as!indicações!a!serem!aplicadas.!

!
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1. Formação% à% afetividade%
homossexualidade%e%desvios%

e%

problemáticas%

relativas%

à%

Acompanhar! o! itinerário!
formativo! hoje,! como! se!
tivéssemos! tratando! com! os!
anjos,!ignorando!a!dimensão!
humana,! especialmente! a!
esfera! afetiva! e! nesta! a!
sexualidade,! não! é! somente!
sinal! de! imaturidade,! mas!
também!
falta!
de!
responsabilidade!
e!
de!
competência.! Esconder! certas! áreas! do! labirinto! humano! somente!
em! nome! das! boas! qualidades! do! sujeito,! espiritualizando! tudo,! ou!
para! salvar! a! bela! imagem! do! Formador,! significa! transferir!
problemas! e,! acreditem,! problemas! adiados! hoje,! acarretarão! sérias!
dores!de!cabeça!amanhã.!
Trata-se! certamente! de! um! tema! muito! delicado,! ao! qual! é! fácil!
suscitar! muitas! polêmicas! que! não! justificam! a! multiplicidade! e!
complexidade! dos! fatores! que! entram! neste! âmbito,! porém! os!
princípios!devem!ser!mantidos.!!
Mesmo! acreditando! firmemente! na! possibilidade! de! correção! da!
própria! vida! em! vista! de! uma! total! adesão! ao! único! e! sumo! bem,!
queremos! sustentar! com! força! e! clareza! que! a! prática! homossexual!
não! é! coerente! com! quem! livremente! optou! pelo! seguimento! de!
Cristo! pobre,! casto! e! obediente!! Nunca! pode! ser! livre! um! Religioso!
que! diante! de! Deus! e! das! pessoas! se! consagra! com! as! palavras:!
ofereçoGme%e%me%consagro%totalmente%e%somente%a%vós,%totalmente%e%
sempre% a% vós,% enquanto% com% toda% a% minha% mente,% com% todo% o% meu%
!
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coração%e%com%todas%as%minhas%forças,%faço%voto%por%um%ano%(ou%em%
perpétuo)% de% perfeita% castidade,% pobreza% e% obediência,% segundo% as%
Constituições%da%Sociedade%das%Divinas%Vocações,!se!depois!vive!uma!
vida!moralmente!inconsistente.!Aqui!se!trata!de!incompatibilidade!e!
incoerência.! Faço! questão! de! ressaltar,! logo! aqui,! de! início,! que! a!
traição! de! quem! se! enriquece! com! os! recursos! que! deveriam!
pertencer!à!Congregação!ou!que!resiste!a!obedecer!para!acomodarse! ao! seu! mundo,! não! é! em! nada! inferior! ao! uso! desordenado! e!
distorcido!da!sexualidade.!!
A! Igreja! distingue! entre! “atos”! homossexuais! e! “tendências”!
homossexuais.! Os! atos! são! intrinsecamente! imorais,! retidos! como!
pecados! graves! pela! Sagrada! Escritura! e! não! podem! ser! aprovados!
em!nenhum!caso.!No!
que! diz! respeito! às!
tendências,!
o!
documento!
da!
Congregação! para! a!
Educação! Católica2!
coloca! em! foco! dois!
aspectos:!de!um!lado!
estas! pessoas! vivem!
uma! prova! e! devem! ser! acolhidas! com! respeito! e! delicadeza,!
evitando! qualquer! marca! de! injusta! discriminação;! do! outro! lado,!
quando! profundamente! radicadas,! estas! tendências! “são!
objetivamente! desordenadas”.! Esta! passagem! do! documento! não!
alude! a! um! juízo! moral! de! culpa,! mas! afirma! que! a! tendência!
homossexual! produz! consequências! sobre! a! personalidade! que! são!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Congregazione Per L’educazione Cattolica, Istruzione circa i criteri di
discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista
della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri, 4 novembre 2005.!
!
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objetivas,!mesmo!sendo!todavia!superadas!e!vencidas!com!o!tempo.!
O!documento!assume!uma!posição!muito!precisa!no!que!diz!respeito!
aos! critérios! de! admissão! ao! sacerdócio! (válidos! também! para!
admissão! à! profissão! religiosa).! Sem! negar! de! forma! nenhuma! o!
respeito!que!se!deve!a!todas!as!pessoas,!a!Igreja!não!pode!admitir!ao!
Seminário! (e! à! Vida! Consagrada! por! óbvias! afinidades! de! situação)!
aqueles! que:! a)! praticam! a! homossexualidade;! b)! apresentam!
tendências! homossexuais! profundamente! radicadas;! c)! sustentam! a!
chamada!cultura!gay.!
Confundir,! porém,! “atos”! com! a! “tendência”! ou! com!
comportamentos,! posturas! afeminadas,! e! assumir! atitude! de! fiscal,!
policial! ou! vigia! em! relação! aos! outros,! transformando-se! quase! em!

caçador! de! bruxas,! não! acredito! que! seja! o! modo! correto! de! agir! e!
quem!age!desta!forma!arrisca!de!esconder!uma!certa!homofobia!que!
resulta!igualmente!danoso!para!a!formação.!!
O! Franciscano! Frei! Mauro! Ruzzolini,! psicólogo! e! perito! no!
acompanhamento! de! pessoas! homossexuais,! nos! ajuda! a! entender!
melhor!o!problema!da!tendência!que,!diferente!da!prática,!pode!ser!
!
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superada! quando! a! pessoa! é! ajudada.! Afirma! o! Frei! que! na% maioria%
dos% casos,% o% problema% se% revela% não% tanto% de% natureza% sexual,%
envolvendo% uma% definição% de% verdadeira% tendência% específica% a% um%
objeto% sexual% de% igual% gênero,% mas% (e% este% é% um% fato% que% poucos%
dizem,%a%despeito%da%verdade)%os%problemas%subjacentes%a%tal%âmbito%
se%revelam%de%outra%natureza.%O%que%quero%dizer%é%que%muitas%vezes%
aquilo% que% pode% originar% um% pensamento,% um% medo,% um% desejo% que%
se% revele% como% homossexual,% encontra% suas% raízes% em% outras%
dinâmicas%da%pessoa,%não%diretamente%sexuais,%mas%que%fundam%suas%
raízes% em% problemas% de% autoestima,% humilhação,% insegurança% da%
própria% identidade,% senso% de% indignidade,% medo% do% outro% sexo,%
processos% incompletos% de% identificação% com% o% progenitor% do% mesmo%
sexo% que% podem% ser% fruto% de% uma% constante% ausência,% não%
significativo%ou%excessivamente%distante%ou%muito%agressivo,%laços%de%
dependência% da% figura% genitora% de% sexo% oposto% muito% dominante% e%
sufocante% e% outras% tantas% realidades.% Muitas% vezes% as% figuras% que%
deveriam% fornecer% aos% jovens% em% crescimento% aqueles% elementos%
necessários%para%reforçar%a%própria%identidade,%falham%neste%papel%e%
as%pessoas%crescem%mantendo%como%que%uma%pergunta%aberta%sobre%
a%própria%identidade%e%valor%e%acabam%infiltrandoGse%naquela%fantasia%
ou% no% desejo% homessexual% como% um% “atalho”% para% alcançar% aquilo%
que%sente%falta%como%pessoa.%Este%“atalho”,%porém,%se%revela%ineficaz%
para%sanar%e%saciar%esta%busca%e%liga%a%pessoa%a%um%círculo%repetitivo%
de% experiências% afetivas% e% sexuais% carregadas% de% promessas% que%
permanecem% pontualmente% desatendidas.% A% minha% experiência%
profissional%na%ajuda%a%estas%pessoas%me%diz%que%se%pode%sair%de%tudo%
isto%e%recuperar%um%sadio%senso%de%pertença%a%si%mesmos%e%à%própria%
identidade,%também%na%área%afetiva%e%sexual.3%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

!

!Cfr.!Mauro!Ruzzolini,!affettività!e!sessualità!in!www.vocazionefrancescana.org!
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Prezados!Irmãos,!o!mundo!onde!vivemos!é!este,!com!seus!desafios!e!
as!suas!transformações,!com!seus!defeitos!e!suas!virtudes.!Não!serve!
nem! chorar! o! passado,! mesmo! porque! não! está! escrito! que! foi!
sempre!melhor,!nem!lavarse! as! mãos! ou! delegar! a!
outros,! o! que! compete! a!
nós.! Do! nosso! Simpósio!
saímos!
ainda!
mais!
convencidos!
que!
a!
formação! é! questão! de!
amor! e! amar! é! cuidar,! é!
não! medir! o! tempo! do! acompanhamento,! é! acompanhar!
pessoalmente,! é! investir! na! pessoa,! é! não! dar! à! formação! o! tempo!
que! sobra.! Como! me! faz! mal! ver! alguns! Irmãos! Formadores! que!
cheios! de! tantas! outras! ocupações,! que! até! são! legítimas,! dão! à!
formação,! ou! seja,! aos! nossos! jovens! o! que! sobra,! e! às! vezes! o! que!
sobra! se! traduz! em! cansaço,! impaciência,! juízos! sem! misericórdia,!
etc.!
Claro,! para! novos! desafios! devemos! propor! novas! respostas! e! é!
impensável!que!um!Educador!Vocacional!possua!todos!os!meios!para!
resolver! todas! as! problemáticas! do! labirinto! humano! de! um! jovem!
que!apresenta!sinais!de!vocação.!Eis!por!que!outros!peritos!na!área!
humana!devem!ser!envolvidos!no!processo!formativo.!
Deus!nos!assume!como!nos!encontra,!mas!nunca!nos!deixa!como!nos!
encontrou!!A!este!Deus!que!nos!ama!e!por!isso!nos!chama,!devemos!
direcionar!todas!as!nossas!forças!a!fim!que!o!coração!seja!totalmente!
e! para! sempre! seu.! Isto! significa,! em! prática,! que! a! prioridade! deve!
ser! dada! à! dimensão! espiritual! que! nunca! deverá! ser! substituída!
pelos! recursos! sociológicos,! psicológicos,! psicoterapêuticos,! etc.! São!
!
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recursos! que! certamente! não! devem! ser! subestimados! nem!
ignorados,!se!quisermos!oferecer!uma!formação!integral,!porém,!são!
sempre!uma!ajuda,!um!suporte.!A!dimensão!espiritual!que!é!a!base,!
não!pode!nunca!ceder!a!sua!prioridade!!Quando!esta!vem!a!faltar,!a!
falência!é!total.!A!última!palavra!no!discernimento!cabe!ao!Espírito.!
O!Espírito!Santo!continua!a!ser!o!protagonista!da!formção!e!sem!Ele!
não! se! pode! realizar! nada.! É! o! Espírito! a! nos! recordar! que! na! Vida!
Consagrada! estamos,! sobretudo,! por! Cristo! e! que! o! Evangelho! vem!
antes!das!Regras!e!que!nenhuma!Regra!subsiste!sem!o!Evangelho!no!
qual! se! inspira.! As! nossas! atuais! Constituições,! colhendo! de! cheio! o!
espírito! do! Fundador,! nos! lembram! no! seu! primeiro! artigo! o! nosso!
primeiro!dever:!aquele%de%estar%com%Ele.!
Eduquemo-nos,!pois!à!afetividade!e!à!sexualidade,!no!seu!significado!
mais! amplo,! que! compreende! também! interação! homem/mulher,!
estima,! relação,! capacidade! de! encontro! e! reciprocidade,! diálogo,! o!
querer!e!fazer-se!querer!bem,!amar!e!deixar-se!amar,!o!doar-se!e!o!
saber! receber,! etc.! Quando! se! parte! dos! prejuízos,! arriscamos! de!
reduzir!a!pessoa!a!um!componenete!feito!somente!de!“genitalidade”,!
privada! de! todos! os! outros! aspectos! e! não! integrada,! e!
consequentemente! estéril.! Mais! que! “reduzir”,! alarguemos! os!
horizontes!da!fraternidade,!das!capacidades,!do!amor!verdadeiro!!
Eis,!então,!em!síntese,!a!primeira!recomendação!vinda!do!nosso!
Simpósio:!
Em% sintonia% com% a% doutrina% da% Igreja% e% com% as% várias% indicações% no%
âmbito%formativo:%
• Acompanhamento% psicológico% externo% de% inspiração% católica%
(sacerdote,% religioso)% durante% as% várias% etapas% da% formação.%
Formação%dos%Formadores%na%área%das%ciências%humanas%(psicologia,%
!
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sociologia,% psicoterapia% etc).% Na% etapa% que% precede% o% Noviciado% se%
providencie% um% teste% psicológico% sobre% a% personalidade% e% sobre% a%
maturidade%afetiva.%%
• Intensificar% em% cada% nível% da% formação% os% momentos% comunitários,%
especialmente% aqueles% recreativos,% o% trabalho% de% grupo% e% atividades%
interpessoais% de% maneira% que% se% permita% o% desenvolvimento% afetivo%
maduro%nas%relações.%
• Mesmo%não%admitindo%aqueles%que%praticam%a%homossexualidade%ou%
apresentam% tendências% homossexuais% profundamente% radicadas;% as%
pessoas% com% tendências% homossexuais,% mas% que% são% capazes% e% que%
estão%fortemente%determinadas%a%controlarGse,%sejam%prudentemente%
consideradas4.%
2.

O%papel%da%comunidade%na%formação%e%equipe%formativa!

Não! sei! se! vocês! já! perceberam,! mas! a! palavra! comunidade,! pelo!
menos! no! contexto! jornalístico,! está! significando! cada! vez! mais! o!
lugar! onde! se! acolhe! para! recuperar,! especialmente! as! pessoas! que!
passaram! por! conflitos! existenciais! muito! fortes! (droga,! prisão,! etc),!
mas! que! ainda! não! estão! em! condição! de! uma! plena! reinserção! na!
sociedade.! Antes! se! acrescentava! qualquer! outro! adjetivo! para!
definir! o! tipo! de! comunidade,! mas! agora! se! usa! cada! vez! mais!
somente!a!palavra!“comunidade”.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

Cf.! Per! quanto! concerne! le! tendenze! omosessuali! profondamente! radicate,! che! si!
riscontrano!in!un!certo!numero!di!uomini!e!donne,!sono!anch'esse!oggettivamente!
disordinate!e!sovente!costituiscono,!anche!per!loro,!una!prova.!Tali!persone!devono!
essere!accolte!con!rispetto!e!delicatezza;!a!loro!riguardo!si!eviterà!ogni!marchio!di!
ingiusta!discriminazione.!Esse!sono!chiamate!a!realizzare!la!volontà!di!Dio!nella!loro!
vita!e!a!unire!al!sacrificio!della!croce!del!Signore!le!difficoltà!che!possono!incontrare.!
[Congregazione%per%l’educazione%cattolica,!Istruzione%circa%i%criteri%di%discernimento%
vocazionale% riguardo% alle% persone% con% tendenze% omosessuali% in% vista% della% loro%
ammissione%al%Seminario%e%agli%Ordini%sacri,%n.%8].!
!
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Espero! que! não! sejamos! forçados! a! mudar! nomenclatura! para! não!
acontecer! que! convidando! um! jovem! para! conhecer! uma! de! nossas!
comunidades,! este! se! assuste! ou! fuja.! Mas! o! fato! é! que! devemos!
investir! sempre! mais! para! que! nas! nossas! casas! se! viva!
verdadeiramente! como! família,! a! vida! fraterna! em! comum,! a!
fraternidade! e! a! comunhão! que! por! si! mesma! atrai,! contagia,!
contamina.!!!!
Vale! também! para! nós! o!
que! o! Papa! Francisco!
aconselha! às! famílias!
especialmente! na! relação!
pais! e! filhos:! A% pertença% a%
um% lar:% a% pertença% se% faz%
com% amor,% com% o% afeto,%
com% o% tempo,% tomandoGos%
pela% mão,% acompanhandoG
os,% brincando% com% eles,% dando% aquilo% que% eles% necessitam,% a% cada%
momento,% para% crescer.% Sobretudo% proporcionandoGos% espaços% nos%
quais% possam% exprimirGse.% Se% não% brincas% com% os% teus% filhos% estás%
privandoGos%da%dimensão%da%gratuidade.%Se%não%os%permites%de%dizer%
aquilo% que% sentem% de% forma% que% possam% também% discutir% contigo% e%
sentirGse%livres,%não%estás%deixandoGos%crescer5.!
Estar!com!eles!não!apenas!intensifica!os!laços!de!família,!mas!facilita!
ao! Formador! e! à! Comunidade! Formativa! um! parecer! digno! e! crível,!
cada!vez!que!eles!pedem!para!ser!admitidos!ao!noviciado,!à!primeira!
profissão,! à! renovação! dos! votos,! à! profissão! perpétua,! aos!
ministérios! e! às! sagradas! ordens,! etc.! Não! poucos! pareceres! que!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

! Cfr.! Papa% Francesco,% Intervista% a% Padre% Pepe,! dalla! periferia! di! Buenos! Aires! al!
papa!delle!periferie,!in!Avvenire,!10!marco!2015.!
!
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chegam! na! Cúria! Geral! revelam! muito! mais! a! negligência,!
superficialidade!e!falta!de!amor!de!alguns!Formadores!que!o!estado!
real! do! Noviço! ou! Religioso.! Não! obstante! a! nossa! insistência! e! até!
envio! de! modelos! a! serem! seguidos,! delineando! as! dimensões!
humana,! espiritual,! comunitária,! acadêmica,! etc,! continuamos! a!
receber!pareceres!reduzidos,!contraditórios,!evasivos,!abstratos,!etc,!
que! denotam! falta! de! respeito! para! com! os! candidatos! a! eles!
confiados!e!para!com!a!Congregação!que!deve!aceitá-los!ou!não.!Não!
se! admirem! (provinciais,! delegados,! superiores! e! formadores)! se! de!
agora! em! diante! os! pareceres! que! não! respeitem! os! critérios! dados!
pela!Congregação,!serão!mandados!de!volta!e,!infelizmente!aqueles!
que! pagarão! as! consequências! das! atitudes! inadequadas! dos!
Formadores!e!Superiores!serão!os!jovens.!!Para!não!cometerem!este!
grande! ato! de! injustiça,! peço-lhes! que! façam! da! formação! o! centro!
do!seu!ministério!e!se!de!forma!alguma!não!conseguem!colocar!todo!
o!coração,!amor!e!paixão!na!formação!dos!nossos!jovens,!peçam!para!
serem!destinados! a! outros! serviços.! O! que! custa! reservar! uma! ficha!
que! favoreça! o! acompanhamento! contínuo,! progressivo,!
personalizado,! não! apenas! em! vista! do! relatório! final! mas! também!
para! facilitar! a! continuidade! quando! o! jovem! muda! de! comunidade!
ou! de! formador?! Tudo! é! questão! de! amor!! Se! tiverem! necessidade!
de! ulterior! material,! suporte,! ajuda,! não! se! acanhem!! Podem!
contactar!o!Conselheiro!Geral!ou!Provincial!para!a!Formação.!Lembro!
mais! uma! vez! que! os! pareceres,! avaliações,! relatórios,! existem! em!
vista! do! crescimento! do! candidato! e! discernimento! para! a!
Congregação! e! que,! portanto,! devem! ser! lidos! e! discutidos! com! o!
próprio! jovem! (também! este! é! um! momento! formativo)! e!
submetidos!à!aprovação!e!assinatura!do!Conselho!do!Diretor.!

!
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Agradeço! imensamente! ao! bom! Deus!
Trindade! pela! experiência! fortemente!
positiva! que! estou! vivendo! no!
Estudantado! Internacional! de! Roma,!
Cortina!
d’Ampezzo,!
onde!
verdadeiramente,! mesmo! sendo! uma!
comunidade! distinta,! separada! da! Cúria,!
partilhando,!porém,!a!mesma!Capela!e!o!
mesmo! refeitório,! o! espírito! de!
jovialidade,!responsabilidade!e!liberdade!
dos! nossos! jovens! atraem! todos! os!
outros,!favorecendo!um!clima!de!família!
sereno!e!descontraído.!!
Desconfio! de! certos! superiores/formadores! de! algumas! de! nossas!
comunidades!que!estão!mais!preocupados!em!manter!as!distâncias!e!
levantar! muros! que! aproximar! e! construir! pontes.! Estão! mais!
preocupados!em!salvaguardar!os!“cargos”!que!usar!dos!“cargos”!para!
abater! muros,! mentalidades! e! comportamentos! paralizantes! e! criar!
menos!desconfiança,!medos!e!aparências.!Os!superiores/formadores!
devem! favorecer! um! clima! de! sinceridade,! abertura,! transparência,!
força,! coragem! e! ajudar! os! nossos! confrades! a! serem! sempre! mais!
eles!mesmos.!Às!vezes!parece!que!passam!a!impressão!que!são!eles!a!
esconder!alguma!coisa.!As!posições!certamente!devem!ser!definidas!
e! respeitadas! porque! se! não! é! assim! vira! anarquia! e! a! própria!
presença! de! Deus! será! difícil! de! ser! percebida,! porém! isto! não!
significa! reduzir! os! Religiosos,! especialmente! quando! se! trata! de!
professos!estudantes,!a!funcionários!do!refeitório!ou!empregados!de!
empresas!ou!como!alguns!definiram:!“mão!de!obra!barata”.!

!
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Quando!os!jovens!se!dão!conta!que!são!amados!pelo!que!são!e!não!
por!aquilo!que!fazem,!que!possuem!um!nome!com!o!qual!devem!ser!
chamados,!uma!dignidade!a!ser!respeitada!e!amada!e!não!números!
para! garantir! a! manutenção! das! obras,! então! tudo! muda,! e! no! final!
revelam!dons!e!talentos!que!colocam!a!serviço!da!comunidade,!que!
vão!muito!além!do!que!se!possa!imaginar.!!
A! verdadeira! formação! é!
aquela! que! transmitimos!
com! a! força! do! exemplo! e! a!
coerência! entre! aquilo! que!
se! diz! e! aquilo! que! se! faz!!
Devemos!nos!convencer!que!
tudo! quanto! se! pede! a! um!
jovem!deve!ser!primeiro!bem!
visível! nas! nossas! ações,! serviços,! palavras! e! comportamentos,! não!
somente! ! no! superior/formador,! mas! em! cada! membro! de! cada!
comunidade.! Se! não! nos! convencermos! disto,! corresmo! o! risco! que!
nós,! confrades! que! devemos! viver! a! formação! permanente,!
destruímos!!aqueles!que!estão!na!formação!inicial!e!que!esta!última,!
ou!seja,!os!que!estão!na!formação!inicial,!se!coloquem!como!que!na!
sala!de!espera,!contando!os!dias!que!esta!termine,!para!poder!fazer!
assim! como! fazemos! nós! os! mais! velhos,! possuir! aquilo! que! nós!
possuímos,! etc.! Meus! caros! confrades! esta! não! é! formação,! mas! ao!
contrário! é! deformação! e! assim! agindo! estamos! criando! pequenos!
monstros6.!
Sou! orgulhoso! dos! nossos! jovens! na! Itália! e! nas! outras! partes! do!
mundo! e! me! sinto! feliz! pelo! fato! que! a! prioridade! da! Província!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

!Papa!Francesco,!Svegliate%il%mondo,!discorso!ai!superiori!maggiori,!Roma,!29!
novembre!2013.!
!
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Vocacionista!Italiana!seja!
as! vocações! e! os! frutos!
são! visíveis! e! tocáveis;!
exulto! de! alegria! pela!
vitalidade! nas! nossas!
casas! de! formação.!
Admiro! e! agradeço! os!
meus! confrades! que!
escancaram! as! portas!
das! comunidades! e! das!
paróquias! aos! nossos! jovens! em! formação! para! as! Jornadas! PróVocacionário!e!que!apóiam!com!boa!vontade!tantas!outras!iniciativas!
em! benefício! das! vocações! e! das! missões.! Acompanho! de! perto! e!
com!prazer,!o!profundo!espírito!de!comunhão,!integração!e!unidade!
entre! os! Formadores! e! as! Casas! de! Formação! da! Itália! e! do! Reino!
Unido.! Voltei! dos! Estados! Unidos! felicíssimo! por! ver! o! Vocacionário!
de! Florham! Park! encher-se! de! novo! de! jovens.! Vocês! não! podem!
imaginar! o! meu! profundo! reconhecimento! pelos! confrades! que! em!
todas! as! partes! do! mundo! onde! estamos! presentes,! acreditam,! se!
sacrificam! e! se! consomem! pelas! vocações.! Exorto! a! todos! vocês! a!
avançarem! sempre! mais,! sem! parar! e! sem! desanimar! por! nenhum!
motivo.! O! Padre! Geral! está! com! vocês! e! se! nem! sempre! pode! vir!
encontro!com!todos!os!meios!necessários!para!lhes!sustentar,!saibam!
que! oferece! de! bom! grado! a! própria! vida,! os! sofrimentos! e! se!
necessário!também!o!sangue!pela!comum!causa!das!vocações.!
Um! sopro! primaveril! está! invadindo! as! nossas! comunidades! de!
formação! na! Itália! e! no! mundo! e! disto! devemos! agradecer!
imensamente!à!Trindade!Santa!que,!olhando!Padre!Justino,!nele!ama!
a!inteira!Congregação!!!
!
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Imploro! a! todos! os! confrades,! mas! especialmente! aqueles! que!
compõem!as!comunidades!de!formação,!a!fazer!todo!o!esforço!para!
reforçar!sempre!mais!aqueles!laços!de!família.!Façamos!por!onde!as!
nossas!casas!de!formação!sejam!“exemplo%de%comunidades%nas%quais%
a%atenção%recíproca%ajude%a%superar%a%solidão,%a%comunicação%instiga%
a% todos% a% sentiremGse% corresponsáveis,% o% perdão% cure% as% ferida,%
reforçando%em%cada%um%o%propósito%da%comunhão.%Em%comunidades%
deste% tipo,% a% natureza% do% carisma% dirige% as% energias,% sustenta% a%
fidelidade%e%orienta%o%trabalho%apostólico%de%todos%em%busca%de%uma%
única% missão.% Para% apresentar% à% humanidade% de% hoje% o% seu%
verdadeiro%rosto,%a%Igreja%precisa%urgentemente%de%tais%comunidades%
fraternas,% as% quais% pelo% próprio% fato% de% existirem,% constituem% um%
contributo%à%nova%evangelização,%porque%mostram%de%modo%concreto%
os% frutos% do% “mandamento% novo”7.! Se! isto! vale! para! todas! as!
comunidades! religiosas,! certamente! é! um! imperativo! para! as! casas!
de!formação.!!
Procuremos! por! onde! responder! ao! justo! desejo! manifestado! pelo!
nosso!Simpósio:!!
• Necessidade%de%ter%uma%equipe%formativa%e%não%um%único%formador.%
Entre%os%formadores%exista%uma%profunda%estima%e%amor%pela%pessoa%
humana%e%pelas%vocações,%com%um%profundo%sentimento%de%empatia.%
Que% não% exista% concentração% de% funções,% mas% um% envolvimento% de%
todos% os% membros% da% comunidade% e% se% cuide% da% formação%
permanente.% Aconteça% frequentemente% o% conselho% de% família% e% se%
favoreça% o% conselho% da% Equipe% formativa.% Não% colocar% nas% casas% de%
formação%pessoas%excessivamente%problemáticas.%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

!

!Giovanni!Paolo!II,!Esortazione Apostolica Vita Consecrata, N. 45!
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• Exista% continuidade% e% consistência% na% formação,% do% postulantado% ao%
juniorato.% A% Equipe,% a% partir% do% juniorato% procure% individualizar% e%
promover% e% faça% praticar% os% talentos% e% dons% de% cada% Religioso%
estudante,% para% o% seu% crescimento% humano,% espiritual,% intelectual% e%
pastoral.%%
• Exista% um% ficha% para% cada% formando% e% uma% cópia% o% acompanhe% nas%
diversas% etapas% da% formação.% Será% preparado% um% protocolo% para% os%
conteúdos.%
3.

Formação%à%comunicação%na%era%digital%

Tenho!a!impressão!que!
as! despesas! mais!
frequentes! atualmente!
entre! os! Religiosos!
giram! em! torno! aos!
instrumentos!
tecnológicos,!
necessários,!
certamente,! mas! não! indispensáveis.! À! pergunta! qual! é! a! primeira!
coisa!que!costumam!pedir!alguns!Religiosos!quando!chegam!em!um!
novo! país! ou! na! Itália,! a! resposta! é! óbvia:! o! celular;! porém! não! um!
qualquer,!mas!que!tenha!internet.!E!querem!saber!qual!é!a!primeira!
coisa! que! deixam! quando! são! transferidos?! A! Opera! Omnia,!
infelizmente!! Não! sei! se! devo! rir! ou! chorar,! mas! o! fato! é! que!
verificando! os! quartos! de! alguns! Religiosos! transferidos,! não!
raramente,! tenho! encontrado! a! Opera! Omnia! descartada.! Alguns! se!
justificam! dizendo! que! a! possui! em! formato! digital,! em! parte! pode!
ser! verdade,! mas! certamente! os! primeiros! volumes! do! nº! 1! ao! nº! 8!
existem!somente!como!livros,!ou!seja,!no!papel.!
!
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Como! gostaria! que! o! apelo! ao! essencial! tantas! vezes! por! mim!
evocado! encontrasse! acolhida! nos! corações! dos! meus! confrades,! e!
que! fosse! praticada! espontaneamente! antes! que! se! faça! por!
imposição!!
Outra! impressão! que! tenho,! é! que! a! maior! parte! de! nós! se! tornou!
“celulares-dependentes”! e! que,! sem! estes! não! somos! mais! capazes!
de! fazer! nada.! Absolutamente! não! se! deve! negligenciar! a! educação!
ao! uso! destes! meios,! para! se! evitar! transformá-los! no! novo! bezerro!
de!ouro!pelo!qual!sacrificamos!tudo,!até!mesmo!as!pessoas.!
Qual! é! o! vazio! ou! a! exigência,! o! que! se! esconde! por! trás! destes!
benditos! celulares! que! ocupam! a! maior! parte! do! tempo! dos! nossos!
Religiosos?! A! dependência! do! celular! (digo! celular! por! dizer,! mas!
sabemos! muito! bem! que! não! se! trata! de! um! simples! telefone!
portátil)! não! é! a! manifestação! visível! de! outras! dependências!
escondidas?!!
O! Papa! Francisco! em! uma! entrevista! fala! do! perigo! que! o% jovem,%
mesmo% cheio% de% tantas% informações,% seja% transformado% em% “jovemG
museu”.%É%muito%bem%informado,%mas%o%que%faz%com%tudo%aquilo%que%
sabe?% A% fecundidade,% na% vida,% não% passa% pela% acumulação% de%
informações% ou% somente% pela% estrada% da% comunicação% virtual,% mas%
no% mudar% o% concreto% da% existência.% Em% outras% palavras% significa%
amar.!
Quem!dera!fossem!somente!informações!que!ajudassem!a!formação!
ou!a!auto-formação!!O!uso!desordenado!e!mal!educado!destes!meios!
não! está! levando! a! verdadeiras! deformações! e! em! alguns! casos! a!
verdadeiras!e!próprias!depravações?!
Do!Simpósio!nos!veio!um!forte!grito!por!um!uso!mais!moderado!dos!
meios!de!comunicações!para!evitar,!sobretudo,!o!isolamento!e!a!auto!
!
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referencialidade! que! estão! envenenando! não! poucas! células! vitais!
nas!nossas!comunidades.!Em!vez!de!isolar-se!ou!exaltar-se,!os!nossos!
Formadores!nos!convidaram!a!fazer!convergir!os!próprios!talentos!e!
conhecimentos! neste! campo! para! construir! uma! página! mais!
atualizada!da!nossa!Congregação.!Eis!o!que!foi!indicado:!
• Evitar% o% uso% destes% meios% de% comunicação% nos% momentos%
comunitários%quais:%oração,%missa,%refeição,%encontros%comunitários,%
encontros%de%formação,%recreação,%e%corrigir%fraternalmente%em%caso%
de% uso% excessivo.% Formadores% e% Superiores% sejam% os% primeiros% a% dar%
exemplo.%
• AconselhaGse%que%durante%o%noviciado,%o%noviço%não%possua%o%celular%
e% o% uso% da% internet% seja% regulado% comunitariamente.% No% pósG
noviciado,% progressivamente,% os% jovens% sejam% educados% ao% bom% uso%
destes%meios.%Se%promovam%encontros%ou%seminários%sobre%o%correto%
uso%deste%meio%de%comunicação%valendoGse%da%ajuda%de%peritos.%%
• PedeGse%a%página%oficial%da%Congregação%e%favorecer%aquelas%de%cada%
nação.%%
4. Os%pobres,%agentes%da%formação%e%partilha%dos%bens%
Falando! aos! confrades! Vocacionistas! que! vivem! e! trabalham! nos!
Estados! Unidos,! fiz! algumas! perguntas! que! agora! gostaria! de!
estender!a!toda!a!Congregação:!Não%poucos%confrades%gozaram%com%
minha% cara,% quando% acolhendo% a% decisão% da% assembléia%
extraordinária% de% 2014,% pedi% redução% de% férias% ao% exterior,% relatório%
econômico%mensal,%mais%transparência,%tudo%em%vista%de%uma%rede%de%
solidariedade%em%favor%das%vocações%e%das%missões.%Caros%confrades,%
o% que% tem% de% extraordinário% nisso% para% um% Religioso% que% professou%
publicamente% os% votos% de% pobreza,% castidade% e% obediência?% Qual% de%
nossas%famílias%naturais%não%renunciaria%ao%secundário%para%garantir%
!
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o%essencial?%Por%que%distorcer%as%decisões%quando%as%intenções%são%as%
melhores?% Vejo% em% não% poucos% Religiosos,% especialmente% aqui% nos%
Estados%Unidos,%não%somente%indiferença%aos%apelos%da%Congregação,%
mas% até% certa% provocação% visto% que% soube% que% alguns% estiveram%
recentemente% no% exterior% sem% nem% sequer% comunicar% a% quem% de%
direito.%É%este%o%espírito%de%família?%Quem%de%nós%se%atreveria%partir%
ao%exterior%sem%avisar%aos%nossos%pais?%Por%que%tanta%prepotência?%A%
mentalidade%consumista%invadiu%o%coração%de%alguns%de%vocês?%Onde%
foi%parar%o%senso%de%gratidão%pela%Congregação%que%demostrávamos%
com%tanta%naturalidade%durante%o%período%de%preparação%à%profissão%
perpétua% e% ao% sacerdócio?% O% que% fez% cancelar% em% alguns% de% vocês% o%
espírito%filial%para%com%a%Congregação?%PeçoGvos%encarecidamente%de%
não% confundir% paciência% e% tolerância% com% fraqueza% e% relaxamento.%
Peço% ao% Delegado% de%
zelar% pela% observância%
das%
decisões%
da%
Congregação,% mesmo%
se% nem% todas% não% nos%
são%
simpáticas.%
Prezados% Irmãos% não%
estou%
exigindo%
Religiosos% perfeitos,%
mas%
Religiosos%
normais.% Repito:% Não%
estou%exigindo%Religiosos%perfeitos,%mas%Religiosos%normais.%Prezados%
Irmãos!%Quero%renovar%mais%uma%vez%toda%a%minha%estima%por%todos%
e% cada% um% de% vocês.% Não% pensem% nem% de% longe% que% sou% contra%
ninguém!% Sou% a% favor% da% Congregação% e% sonho% com% uma%
congregação% pobre,% santa,% despojada,% que% viva% do% essencial.% Que% se%
evite% a% todo% custo% Religiosos% que% navegam% na% abundância% e%
!
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estudantados% privados% do% essencial.% É% uma% injustiça% pela% qual%
devemos%responder%diante%de%Deus%e%do%Fundador.%
Eis!então!que!as!indicações!emanadas!pelo!Simpósio!nos!confirmam!
que!estamos!na!estrada!certa:!
• Educação% à% partilha% econômica% e% transparência% através% do% relatório%
econômico%mensal%obrigatório%para%todos%desde%a%primeira%profissão;%
os%Noviços%já%devem%ser%educados%para%esta%prática.%
• Instaurar%um%sistema%econômico%igual,%onde%exista%transparência%no%
colocar% tudo% em% comum,% recebendo% tudo% da% comunidade.% Como%
consequência% a% comunidade% providencie% às% necessidades% dos%
Religiosos% Sacerdotes% e% dos% Religiosos% Estudantes% dando% uma%
contribuição%mensal%para%as%próprias%necessidades.%
• Que% também% os% Religiosos% Estudantes% conheçam% a% economia% da%
comunidade.% O% Mestre% faça% conhecer% aos% Noviços% a% economia% da%
comunidade.%
Coloquemos!
fim,!
uma! vez! por! todas,!
de! conservar! para! si!
dinheiro! acumulado!
e! de! manter! contas!
pessoais!! Graças! a!
Deus! se! tornou!
norma!e!prática!que!
a! sustentação! do!
clero!seja!depositada!diretamente!na!conta!da!comunidade;!acredito!
que! o! mesmo! deva! ser! feito! com! as! aposentadorias! e! as! outras!
entradas.!Recordo!a!todos!e!a!todos!convido!a!praticar!o!quanto!foi!
pedido! no! contrato! missionário! que! entrou! já! em! vigor,! na!
!
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Congregação,! no! que! diz! respeito! às! contas! bancárias! pessoais:% As%
contas%pessoais%não%estão%autorizadas.%Eventual%conta%pessoal%aberta%
em%circunstâncias%totalmente%excepcionais,%em%situações%particulares%
e% especiais,% com% prévia% autorização% por% escrito,% da% autoridade%
competente% (Geral,% Provincial,% Delegado)% deve% ser% registrada%
obrigatoriamente% nos% relatórios% mensais% com% o% extrato% da% conta%
bancária% mensal,% que% será% anexado% ao% relatóio% econômico% mensal%
pessoal8.%
Nós,!Religiosos,!tudo!quanto!temos,!conseguimos,!recebemos,!desde!
a! Primeira! Profissão! pertence! à! Congregação! e! é! em! comum.! O!
adjetivo! possessivo! “meu”! deve! ceder! o! lugar! ao! “nosso”.! Não! se!
deve! mais! escutar! expressões! tipo! “o! meu! carro”,! mas! “o! nosso!
carro”,!“o!meu!dinheiro”,!mas!“o!nosso!dinheiro”,!etc.!Esta!sim!é!Vida!
Religiosa!!
5. Espiritualidade%Vocacionista%
Entre!as!periferias!nas!quais!a!vida!consagrada!é!chamada!a!fazer-se!
presente,! está! também! aquela! do! pensamento!! O! Papa! Francisco!
esclarece:! A% realidade% se% vê% melhor% da% periferia% que% do% centro,%
inclusive% a% realidade% de% uma% pessoa,% a% periferia% existencial% ou% a%
realidade% do% seu% pensamento;% você% pode% ter% um% pensamento% bem%
estruturado,% mas% quando% confrontas% com% outra% pessoa% que% não%
pensa% como% você,% de% qualquer% modo% deve% procurar% razões% para%
sustentar% este% seu% pensamento;% começa% o% debate,% e% a% periferia% do%
pensamento%do%outro%te%enriquece9.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

Convenzione!missionaria,!in!Informazione,!Anno!XXV,!Vol.!II,!P.!121!
! Cfr.! Papa% Francesco,% Intervista% a% Padre% Pepe,! dalla! periferia! di! Buenos! Aires! al!
papa!delle!periferie,!in!Avvenire,!10!marzo!2015.!
9
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Os! nossos! últimos! convênios! ou! encontros! de! formação! estão! me!
convencendo!cada!vez!mais!que!estamos!já!preparados!e!que!temos!
sim! capacidade! de! lançar! as! redes! para! águas! mais! profundas! e! de!
nadar! em! alto! mar.! É! o! momento! de! oferecer! à! Igreja! o! nosso!
específico,! também! no! campo! acadêmico.! Com! simplicidade,! mas!
também! superando,! certa! mentalidade! de! inferioridade,! podemos! e!
devemos! fazer! emergir! as! capacidades! que! temos,! não! somente! ao!
interno!da!Congregação.!
O! simpósio! propõe! uma! verdadeira! e! própria! escola! de! formação! a!
cada! três! anos,! alcançando! o! maior! número! possível! de! Religiosos!
Vocacionistas!envolvidos!na!formação,!mas!creio!que!podemos!ousar!
ir!além!e!oferecê-la,!também,!a!Formadores!de!outras!Congregações.!
Queremos! amadurecer! a! idéia,! partilhá-la! e! buscar! todas! as! formas!
possíveis! para! colocá-la! em! prática.! Gostaria! muito! de! receber!
propostas!e!sugestões!de!todos!vocês.!
Eis!o!que!foi!indicado:!
• Um% Curso% de% Formação% ou% uma% nossa% Escola% de% Formação% para%
Formadores%Vocacionistas%a%cada%três%anos%a%nível%internacional.%Que%
não% seja% só% de% conteúdos% teóricos,% mas% práticoGexperiencial% sob% a%
coordenação%do%Conselheiro%para%a%Formação.%
• OrganizeGse%uma%Escola%de%Formação%para%todos%os%Estudantes,%todos%
os% anos,% a% nível% local% (província,% delegação,% missão).% A% escola% de%
formação% seja% realizada% com% temas% justinianos,% sob% a% coordenação%
do%Conselheiro%para%a%Formação.%
• Aprofundar%a%espiritualidade%vocacionista%no%pósGnoviciado:%%
• Solenizar%as%festas%Vocacionistas%
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• Partilhar% entre% os% vários% países% produções% multimídias% sobre%
Padre%Justino.%%
• Se%incentive%o%uso%da%saudação%vocacionista,%do%escudo,%da%sigla%
SDV% depois% do% nome% e% dos% ensinamentos% ou% ditos% do% Padre%
Fundador.%%
6. Obediência%durante%a%formação%e%desobediência%depois;%e%o%serviço%
da%autoridade.%%
A! mentalidade! atual! que! vê! a! autonomia! como! uma! libertação! até!
mesmo! da! obediência,! parece! ter! encontrado! consenso! também! na!
Vida! Consagrada.! Não! poucos! Religiosos! quando! convidados! a!
exercitar! um! serviço! em! outro! lugar,! não! somente! rejeitam! por!
questão! de! comodismo,! mas! também! nos! acusam! de! atentado!
contra!a!própria!serenidade.!Estamos!nos!distanciando!sempre!mais!
do! espírito! constitucional! que! vê! a! obediência! como! generosa% e%
fervorosa% adesão% e! como% garantia% para% a% fecundidade% de% todo% seu%
apostolado% e% para% a% exata% interpretação% dos% sinais% dos% tempos%
(Constituições,!41).!!
Com! raras! exceções,! transferir! um! Religioso! hoje! de! um! lugar! para!
outro,! tornou-se! quase! uma! guerra,! batalha,! com! direito! a!
defensores,! advogados,! processos,! sem! falar! das! malditas! fofocas!
que! envenenam! as! relações,! falsificam! as! intenções! e! distorcem! a!
realidade.!Enfim,!tanto!barulho,!confusão!e!às!vezes!escândalos,!que!
poderiam!ser!evitados!com!uma!atitude!humilde,!mesmo!se!sofrida.!
Padre! Justino! nos! recorda! que! toda% obediência% amorosa% me%
fortalece,%toda%desobediência%me%enfraquece%(Opera!Omnia,!V,!260).!

!
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O! Papa! Bento! XVI! na! homilia!
da! Missa! celebrada! com! os!
membros!
da!
Pontifícia!
Comissão!Bíblica!no!dia!15!de!
abril! de! 2010,! assim! se!
expressava:! Deus% não% é% um%
pretexto% para% a% própria%
vontade,% mas% é% realmente% Ele%
que%nos%chama%e%nos%convida,%
se%fosse%necessário,%também%ao%martírio.%Por%isso,%confrontados%com%
esta% palavra% que% inicia% uma% nova% história% de% liberdade% no% mundo,%
peçamos,%sobretudo,%de%conhecer%a%Deus,%de%conhecer%humildemente%
e% verdadeiramente% Deus% e,% conhecendo% Deus,% de% aprender% a%
verdadeira% obediência,% que% é% fundamento% da% liberdade% humana!
(Insegnamenti!di!Benedetto!XVI,!Volume!VI,!1!2010!–!Libreria!Editrice!
Vaticana).!
O! Simpósio! celebrado! quis! aprofundar! a! questão! da! obediência,!
sobretudo,! considerando! certa! dicotomia! entre! a! capacidade! de!
obedecer! durante! o! período! da! formação! inicial! e! a! dificuldade! de!
continuar! obedecendo! depois,! especialmente! quando! sacerdote.! O!
documento!O%serviço%da%autoridade%e%a%obediência,%da!Congregação!
para! Os! Institutos! de! Vida! Consagrada! e! as! Sociedades! de! Vida!
Apostólica,!no!número!29,!apresenta!a!obediência!como!uma%escola%
empenhativa,% quase% uma% luta% entre% aquele% “eu”% que% tende% a% ser%
patrão%de%si%e%da%sua%história%e%aquele%Deus%que%é%o%“Senhor”%de%toda%
história;% escola% na% qual% se% aprende% a% confiar% de% tal% forma% na% sua%
paternidade,% a% ponto% de% confiar% também% nos% homens,% seus% filhos% e%
nossos% irmãos.% Cresce% assim% a% certeza% que% o% Pai% não% abandona%
jamais,% nem% mesmo% no% momento% no% qual% é% necessário% confiar% o%
!
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cuidado%da%própria%vida%nas%mãos%de%irmãos,%nos%quais%é%necessário%
reconhecer%o%sinal%da%sua%presença%e%a%mediação%da%sua%vontade.%
Advertindo! a! necessidade! de! educar-se! à! verdadeira! e! consistente!
obediência,! que! para! nós! se! torna! obrigação! por! causa! dos! votos!
professados,!o!Simpósio!recomenda:!
• “A% formação% é% uma% obra% artesanal% e% não% policial”10.% Um% trabalho%
feito%não%em%série,%mas,%personalizado%e%fraterno.%
• Educar% tanto% os% jovens% quanto% os% formadores% à% escuta% recíproca,%
fazendo% por% onde% exista% coerência% decisional% e% não% contradição% de%
ação%entre%os%membros%da%equipe%formativa,%evitando%desorientação%
nos%formandos.%Ajudar%os%jovens%no%crescimento%da%estima%de%si%e%dos%
outros.% Valorizar% os% jovens% com% encargos% no% interno% das%
comunidades.%%
• Apresenttar%a%obediência%como%lei%da%vida%para%todo%ser%humano,%que%
para% nós,% Religiosos,% se% torna% virtude% meritória% que% nos% eleva% a%
dignidade% de% colaboradores% de% Deus,% quando% feita% própria% e%
alegremente.%
7. Outras%considerações%
Além! dos! temas! específicos! tratados! durante! o! simpósio,!
consideremos,! também,! outros! pontos! que! julgamos! importantes!
para!a!formação!e!que!os!transcrevemos!em!seguida:%
• Para% não% improvisar% os% Formadores,% estes% sejam% possivelmente%
designados%pelo%menos%um%ano%antes%do%encargo,%e%dar%a%eles%tempo%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

Cf. Papa Francesco, Svegliate il Mondo, Op. cit.
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oportuno%para%uma%preparação%teórica,%prática%e%espiritual.%No%limite%
do%possível%enviáGlos%já%na%casa%de%formação%onde%serão%destinados.%
• Se%estabeleçam%linhas%guias%sobre%a%competência%dos%superiores%e%dos%
formadores.%%
• Os% formadores% e% os% superiores% continuem% atualizandoGse% no%
conhecimento% dos% documentos% da% Igreja% (antigos% e% novos)% sobre% a%
formação.%%
• Os%formadores%de%cada%país%façam%um%estudo%sobre%as%orientações%e%
as% experiências% locais% no% que% diz% respeito% ao% discernimento% das%
vocações%adultas.%Sejam%mandadas%ao%governo%geral.%%
• Valorizar% localmente% nas% províncias% e% delegações,% as% assembléias%
gerais,% como% tempo% oportuno% de% avaliação,% aprofundimento% das%
competências%dos%superiores.%
Ao! preparar,! com! a! ajuda! dos! Conselheiros! Gerais,! a! segunda! visita!
canônica! à! Congregação! (comunidades! e! paróquias)! pretendo,! a!
partir! do! próximo! ano,! dar! início! a! uma! visita! canônica! especial! a!
todas! as! comunidades! de! formação,! justamente! como! que! um!
“continuum”!do!ano!para!a!Vida!Consagrada.!
CONCLUSÃO%
Entre! os! tantos! apelidos! que! estou! ganhando! neste! período! de!
serviço! à! Congregação,! tem! também! aquele! de! “criador! de! leis”,! se!
bem! que! não! me! lembro! de! ter! criado! nenhuma.! Outra! coisa! não!
tenho! feito! que! convidar! a! mim! e! a! você! a! seguir! o! Evangelho,! a!
seguir!Cristo!mediado!pelo!nosso!Fundador,!que!fez!antes!e!melhor!
do! que! nós.! Este! seguimento! se! faz! observando! as! nossas!
Constituições! que! são! expressão! do! espírito! original! fundante,! nas!
!
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pegadas! do! magistério! da! Igreja! e! daquele! nosso,! tudo! em! vista! da!
única!coisa!essencial!que!é!alcançar!a!Divina!União.!Somente!isto!!E!
não!é!que!seja!difícil!!É!simples!!Somos!nós!que!complicamos!porque!
faltam!o!desejo!e!a!predisposição.!
Muitas! vezes! as! regras! incomodam! os! inimigos! do! amor,! da!
comunhão,!da!partilha,!a!quem!não!quer!ser!coerente!com!o!estado!
de!vida!livremente!abraçado.!Ao!invés!não!acrescentam!nada!a!quem!
ama! porque! o! amor! é! a! síntese! de! tudo.! O! problema! é! só! saber! a!
quem! ama,! visto! que! naturalmente! se! ama.! O! Bem! Aventurado!
Fundador!nos!recorda!que!o%verdadeiro%e%real%amor%não%necessita%de%
ensinamentos% e% de% lições% (Opera! Omnia,! XXVI,! 349).! Se! amássemos!
verdadeiramentte! a! Congregação! e! a! nossa! consagração,! não! teria!
necessidade!de!estar!sempre!a!recordar!o!óbvio!!!
Meus! caros! confrades! não! nos! esqueçamos! que! somos! Religiosos! e!
não!só!Sacerdotes!!
Os!eleitos!das!divinas!vocações,!as!vocações!são!o!nosso!amor,!são!o!
nosso! modo! de! amar!! Um! amor! que! certamente! custa,! porque! até!
quando!alguém!não!experimenta!a!dor!de!amar,!não!saberá!o!que!é!
amar.! Não! brincava! Padre!
Justino! quando! falava! de! cruz!
de! fogo! cheia! de! cravos!
ardentes!! Porém! somente! o!
fato! de! saber! que! somos!
amados! e! podemos! amar,!
enche! o! coração! de! alegria! e!
esperança.!!
Cada!vez!que!me!encontro!com!vocês,!meus!confrades,!não!importa!
onde!e!quantos!somos,!a!primeira!interior!sensação!é!de!tocar!com!
!
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as! mãos! o! amor! de! Deus! por! nós,! pela! nossa! Congregação!! Dizia!
Padre!Justino!que!quando%Jesus%e%os%seus%representantes%nos%confiam%
pessoas,%nos%dão%prova%indiscutível%de%amor%(Opera!Omnia,!XIV,!273).!
Quanto!é!louco!quem!é!capaz!de!alegrar-se!quando!adquire!coisas!e!
é!indiferente!às!pessoas,!dom!de!Deus!para!a!nossa!Família!!Temos!
necessidade!de!redescobrir!a!beleza!da!vida,!das!criaturas!e!mais!que!
otimistas,! tornarmos! homens! esperançosos,! capazes! de! olhar! um!
jovem! e! ver! nele! um! possível! santo! e! neste! possível! santo,! uma!
revolução!universal!do!triunfo!do!amor!de!Deus.!!
É! inútil! negar! a! satisfação! humana! quando! fazemos! referência! ao!
número!!Fico!felicíssimo!quando!posso!afirmar!que!a!família!cresce,!
mesmo! porque! sem! número! não! existe! seleção!! Por! onde! passo,!
renovo!o!desejo!de!ver!casas!cheias!de!vocações!e!a!única!coisa!que!
faz! frear! o! entusiasmo! é! quando! surge! a! dúvida! se! se! trata!
verdadeiramente!de!vocação.!O!problema!é!quando!o!número!conta!
mais!que!a!pessoa!especialmente!quando!se!trata!de!salvar!as!obras!
custe!o!que!custar.!São,!portanto,!pessoas!que!Deus!coloca!no!nosso!
caminho! e! cada! uma! delas! colabora! com! a! construção! da! nossa!
personalidade!porque!ninguém!se!basta!a!si!mesmo.!Esta!é!a!riqueza!
da!fraternidade.!
“O%carisma%não%renasce%quando%somos%tantos,%quando%somos%jovens,%
quando% somos% ativos,% quando% somos% admirados,% mas% quando%
renovamos% a% experiência% de% ser% gerados% à% novidade% do% seguimento%
de% Cristo,% de% vida% com% Ele% e% missão% com% Ele% que% investiu% e% amou% o%
nosso%Fundador%e%todos%os%fundadores%ao%longo%dos%séculos.%Quem%se%
deixa% gerar% pelo% carisma,% por% sua% vez% se% torna% capaz% de% gerar,% de%
suscitar%nos%outros%a%vida%e%a%vocação%que%fez%arder%o%coração%nele”11.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

Cfr. P.M.G. Lepori, Abate generale Ocist. Conferenza introduttiva al capitolo
generale Ordine Cistercense, Ottobre 2015.
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O! amor! pelas! vocações! nos! fará! santos,! caros! confrades!! Este! é! o!
modo! que! Deus! escolheu! para! traçar! para! nós! a! via! da! santidade.!
Apressemo-nos!então!a!percorrê-la,!sem!parar,!com!a!ânsia!de!uma!
criança! que! não! se! contenta! com! aquilo! que! faz! ou! sabe,! mas! quer!
sempre! conhecer! e! saber! mais.! Demos! a! palavra! ao! mestre,! que! de!
progressos!espirituais!sabe!melhor!do!que!nós:!A%criança%(com%sete,%
setenta%ou%setecentos%anos,%não%importa)%não%se%cansa%logo%daquilo%
que% sabe,% daquilo% que% faz,% daquilo% que% ela% é.% Quer% sempre% coisas%
novas% para% a% sua% vida% e% atividade,% para% o% seu% intelecto% e% vontade.%
Quer% descobrir% novos% mundos,% voar% em% novos% horizontes,% escalar%
novos% montes,% enfrentar% novas% dificuldades,% para% raptar% novas%
conquistas,% entusiasmada% especialmente% pela% verdade% não% importa%
quanto%difícil,%pelo%bem%não%importa%quanto%árduo!(Opera!Omnia,!IX,!
66).!
Façamo-nos!verdadeiramente!santos!porque!tudo!o!resto!é!zero!!
Feliz!Solenidade!de!Todos!os!Santos!!
!
!
___________________________!
P.!Antonio!Rafael!Do!Nascimento,sdv!
Superiore%Generale%
!
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