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Vivemos numa cultura que torna cada vez mais difícil a proposta da vida
consagrada. Estamos ante a “cultura do provisório”, numa “sociedade líquida”,
como disse certa feita Zygmunt Bauman, na qual se destacam, sobretudo, o
ateísmo prático, o materialismo, o consumismo, o individualismo, a pobreza, a
fome, o egoísmo, o racismo, o terrorismo internacional, o relativismo ético, a
migração; em suma, vivemos num clima cultural que não é favorável à proposição
da vida consagrada.
Nesse tipo de sociedade, surgem muitas interrogações ao ser ela considerada
como uma opção de vida para os jovens de hoje: Como falar de pobreza numa
sociedade que louva o consumo e a posse material? Como propor o valor da
castidade numa realidade que glorifica a gratificação sexual? Como animar à
obediência pessoas condicionadas por uma cultura que exalta a autonomia, a
1 Esta primeira parte de minha exposição foi publicada com o título “La vida consagrada frente a
los retos del mundo de hoy”: Pastores 15 (2015) 172-195. Como se verá, baseia-se no interessante
estudo de J. Lisboa, Vivir los votos en tiempos de posmodernidad, San Pablo, Madrid 2003, bem
como na reflexão de J. Vico Peinado, “Pasión por el reino. Preferencias y renuncias de la vida
religiosa”: http://www.mercaba.org/ARTICULOS/P/pasion_por_el_reino.htm. Além disso, deixo
constância de que todas as páginas eletrônicas citadas foram consultadas no dia 20 de abril de
2016.
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liberdade pessoal e o relativismo? Como propor a vida fraterna em comunidade a
pessoas que têm por ideal o individualismo e a autorrealização narcisista?
Essas interrogações afetam o essencial da vida consagrada, os conselhos
evangélicos e a vida fraterna em comunidade, elementos constitutivos da mesma.
Surge, então, o grande desafio de “ressignificar” os conselhos evangélicos e a vida
fraterna em comunidade para os homens de hoje, porque, se nós, que os vivemos,
os fizermos significativos, poderíamos ser autênticos profetas do século XXI.
Seremos significativos como consagrados neste mundo quando nossos votos
religiosos forem expressão das bem-aventuranças evangélicas.
Viver pessoal e comunitariamente os conselhos evangélicos “cria um estilo de
vida próprio, encaminhado não para o ter, o prazer e o poder, mas para a partilha
solidária, a interdependência e a comunhão”. Nossa vida como consagrados deve
gerar narrativamente um mundo alternativo de igualdade e de dignidade para
todos: para isso, temos de vivê-la “em saída”, como nos diz o Papa Francisco;
uma vida religiosa “mais itinerante, compassiva, evangelizadora”, em palavras de
José Cristo Rey García Paredes2.
1. Como falar de pobreza numa sociedade que louva o consumo e a posse
material?
Devo esclarecer, como preâmbulo, que apresento o voto de pobreza em
primeiro lugar, e não o de castidade, tal como vemos estruturado no Vaticano II,
porque Jesus, ao apresentar-nos o plano programático das bem-aventuranças,
começa dizendo: “Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o Reino
dos Céus” (Mt 5, 3), estabelecendo, a meu ver, como base de Seu seguimento, o
desprendimento, a pobreza.
Frente a uma sociedade cuja meta suprema é adquirir ou ter dinheiro, o que
nosso voto de pobreza está a dizer? Ora, queiramo-lo ou não, ser pobre pelo
Evangelho é ainda hoje um sinal profético. Sabemos que é um tema ainda em
debate, mas pode ajudar-nos a questionar nossa vida como pobres.
Ao querermos falar sobre a pobreza, podemos cair nesta insidiosa armadilha:
“Para que vamos falar da pobreza se, realmente, não somos pobres?” E então
deixamos as portas de nossas comunidades abertas ao espírito consumista, à vida
cômoda, ao apego das coisas. É urgente que falemos e continuemos a dialogar
sobre a pobreza evangélica, sem desligá-la da pobreza material, porque é um
caminho que ainda nos falta percorrer e, também, um elemento fundamental e
irrenunciável em nossa vida consagrada, ou seja, parte de nosso DNA.
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http://www.xtorey.es/?p=1538.
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O primeiro desafio consiste em sermos conscientes de que estamos ante uma
sociedade consumista, razão pela qual temos de estar atentos e saber discernir para
que esse espírito não entre em nossas comunidades, e, caso tenha já entrado,
possamos descobri-lo. Nosso grande desafio é saber enfrentar o consumismo ou o
esbanjamento. Para isso, temos que educar-nos, formar-nos na pobreza, numa
pobreza que tem a ver com a do Evangelho, isto é, numa pobreza voluntária “pelo
seguimento de Cristo” (2Cor 8, 5; Mt 8, 20).
Temos de ser profetas manifestando ao mundo que realmente somos pobres
por Cristo. Aqui, não se trata de renunciar aos bens como se estes fossem algo
mau, porque, se assumirmos essa postura, cairemos num maniqueísmo
teologicamente insustentável. O próprio Jesus não demonizou os bens materiais:
“Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem: ‘um demônio está
nele’. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: ‘eis aí um glutão e
beberrão, amigo de publicanos e pecadores’” (Mt 11, 18-19).
Todos nós sabemos que os bens são necessários para todos os mortais, e para
nós também são de suma importância para a realização de nossos ministérios
pastorais. O que Jesus condena é a idolatria dos bens, ou seja, pôr o dinheiro na
mesma categoria de Deus e deixar que nossa centralidade em Jesus se vá perdendo
por culpa do dinheiro; daí, a advertência de Jesus de que não podemos servir a
dois senhores (cf. Mt 6, 24).
Outro dos desafios tem a ver com a fé: caímos num ateísmo prático, ao não
confiarmos na providência de Deus. “Deus não nos pode faltar”, como nos diz
Jesus no Evangelho: “Olhai as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem
ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai celeste as alimenta” (Mt 6, 26).
Quanto dinheiro nós temos poupado! Quantas coisas nós temos acumulado!
Quantas vezes colocamos o dinheiro e sua estrutura acima dos irmãos, mesmo
sabendo que acumular riqueza nos leva a distanciar-nos do nosso único tesouro:
Deus!
Em suma, temos de abandonar-nos nos braços de Deus: quando vivemos
abandonados em Seus braços, a pobreza adquire aquela forma de seguimento de
Jesus, que “estando na forma de Deus, não usou de Seu direito de ser tratado
como Deus; mas Se despojou, tomando a forma de escravo” (Fl 2, 7-8), esvaziouSe a Si mesmo e renunciou a todo poder, dinheiro e a qualquer tipo de apoio
humano, para confiar somente no Pai, já que o próprio Deus, como diz Santo
Agostinho, “será nossa verdadeira, abundante e comum herança” (s. 355, 2), e,
“sem a confiança em Deus - observa Severino María Alonso - a pobreza carece
de sentido evangélico e se converte em atitude contrária ao Evangelho”. Cabe
citar o Papa Francisco quando se dirigiu aos sacerdotes e religiosos em Havana,
citando a Santo Inácio de Loiola:
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A pobreza era o muro e a mãe da vida consagrada. Era a mãe, porque gerava mais
confiança em Deus. E era o muro, porque a protegia de todo o mundanismo3.

Outro desafio que esta cultura nos faz é o de testemunhar a pobreza com nosso
trabalho, como diz José Lisboa: “Porque se falamos de pobreza e não vivemos
com espírito de privação, se vivemos buscando privilégios e recompensas; então,
não estaremos em condição de testemunhar nada para os homens e mulheres de
hoje”. Temos que dar testemunho de que confiamos em Deus como nosso único
tesouro, renunciando a todas aquelas coisas nas quais costumamos apoiar-nos e
que nos dão uma falsa segurança, tão falaz que nos faz desejar, com nostalgia,
seguranças perdidas. Sabemos que a sociedade exalta a pessoa pelo que tem, pelo
que faz e até pelo que consome, e nossa pobreza faz um giro em sentido contrário,
porque, para nós, não é importante o que fazemos, mas o que somos: consagrados
a Deus, para dar-nos aos demais com toda a nossa simplicidade e generosidade.

Temos que dar testemunho de que confiamos em Deus como nosso único tesouro,
renunciando a todas aquelas coisas nas quais costumamos apoiar-nos e que nos dão uma falsa
segurança.

A pobreza tem de levar-nos a ser livres. Muitas vezes dizemos que somos
livres, mas nos deixamos invadir pelas coisas materiais que a sociedade nos
oferece, e nos deixamos levar pelas ofertas do dia. O grande desafio é sermos
3

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papafrancesco_20150920_cuba-omelia-vespri.html.
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plenamente livres, mas, para isso, temos que arriscar: todo ser que arrisca é
totalmente livre. Quem arrisca é a pessoa livre, a que não arrisca está atada a seus
caprichos, pensamentos e até à sua ideologia, e quando estamos atados a essas
coisas, pode acontecer conosco o mesmo que ao jovem rico, que não foi capaz de
deixar tudo para seguir o Senhor, entristecendo-se quando Ele lhe propôs que
vendesse tudo e desse o dinheiro aos pobres, e então O seguisse (cf. Mc 10, 1730). Aquele jovem não era livre, estava atado à riqueza.
O Senhor nos convida a deixar tudo, e isso implica arriscar tudo para sermos
mais livres, totalmente despojados. É por isso que o Papa Francisco diz que os
religiosos têm de cultivar um espírito de despojamento e um espírito de deixar
tudo por Jesus, porque, quando nos deixamos possuir pela riqueza, terminamos
mal na vida consagrada, pois a riqueza, diz o mesmo Papa, “depaupera, mas
depaupera mal. Tira-nos o melhor que temos, faz-nos pobres da única riqueza que
vale a pena, para depormos a segurança noutra coisa”4.
A pessoa livre é capaz de viver a pobreza como São Paulo, que fala de
contentar-se com a escassez e com a abundância, com a fome e a saciedade, com
os bens e sem eles. O que mais importa é a atitude. Nem as pessoas, nem as
coisas, nem os bens têm que condicionar minha vida de pobre: quando vivemos
com a liberdade dos filhos de Deus, tudo contribui para o bem; e é Deus quem nos
concede ter essa atitude.
Neste ponto, queremos destacar o desafio de velar pelos pobres, como destaca
José Lisboa: “Caminhar sempre em direção aos pobres é uma exigência da
pobreza”; e Felicísimo Martínez acrescenta: “Não se pode entender nem praticar a
pobreza evangélica, a não ser em função do seguimento e em relação aos pobres”.
Se nos desligamos das necessidades dos pobres, se não somos capazes de
denunciar as injustiças que padecem os descartáveis da sociedade, o que estamos
fazendo então com nosso voto de pobreza? É urgente hoje que nos impliquemos
nas necessidades dos pobres, que ajamos.
E chega de escandalizar-nos pelas injustiças, pelo alto índice de pobreza, e de
reduzir esta crua realidade ao sentimento. É hora de que procedamos a defender os
mais necessitados e de que vivamos este voto de forma real. Como diz J. Lisboa:
“Um voto de pobreza que não se traduz em opção pelos pobres e em serviço em
favor da justiça converteria a vida consagrada num verdadeiro teatro”. Essa
mesma ideia é compilada por J. Chittister, citada pelo mesmo J. Lisboa: “O voto
de pobreza não pode reduzir-se ao cuidado dos pobres. Tem que ser, com toda a
clareza, luta contra toda forma de opressão e de exclusão social”. É por isso que o
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Documento de Aparecida nos diz: “A mesma união a Jesus Cristo é a que nos faz
amigos dos pobres e solidários com seu destino” (DA 257).
Se fôssemos, de fato, solidários com os pobres, estaríamos vivendo como
pobres. O Papa Francisco já nos disse em repetidas ocasiões que quer uma Igreja
pobre para os pobres. Nesta reflexão, podemos dizer: Queremos uma Vida
Religiosa pobre para os pobres. É hora de assumir a mesma postura de Jesus com
os pobres, como diz J. B. Metz:
Jesus proclamava a dignidade humana, a subjetividade de todos os homens ante Deus. Daí
que as testemunhas deste Evangelho devam também tomar partido dessa subjetividade,
sempre ameaçada: e não só para que as pessoas continuem a ser sujeitos, para que retenham
sua dignidade subjetiva frente às crescentes pressões coletivas, mas também para que as
pessoas escravizadas pela miséria e pela opressão possam chegar a essa dignidade de sujeito.
Esta é, a meu ver, uma das tarefas mais urgentes da pobreza como virtude evangélica.

Finalizo este ponto com uma reflexão do mesmo Metz:
Jesus não foi popular. Era amigo do povo. Não invocou o favor do povo, mas chamou-o a
Si, tirou-o de suas opressões e temores. Mas não teve, é claro, que esforçar-se por chegar à
solidariedade com os pobres. Ele era pobre.

É hora de escutar o grito dos pobres, vigários de Cristo. Esse grito tem de ecoar
em nossa vida religiosa e nos tem de exigir um compromisso social. Além disso,
somos obrigados, como diz Paulo VI, “a despertar as consciências para o drama
da miséria e para as exigências de justiça social do Evangelho e da Igreja” (ET
18).
2. Como propor a castidade numa realidade que glorifica a gratificação
sexual?
Encontramo-nos ante uma sociedade que imprimiu um giro completo à
sexualidade: o que anteriormente era tabu, agora se fala com “plena liberdade”. O
mundo mudou a forma de ver a vida e também a de entender a sexualidade, o
celibato e a castidade. Como diz Felicísimo Martínez: “Mudou, até na vida
religiosa, a forma de interpretar e de viver as relações pessoais”.
Encontramo-nos numa sociedade que reduziu a vida sexual do ser humano à
genitalidade; numa sociedade que, insistentemente, promove a gratificação sexual
através das diversas publicidades nos meios de comunicação social e nos anúncios
comerciais. Poderíamos afirmar, com José Vico, que é uma sociedade de
“libertação sexual”.
Sabemos que todos os seres humanos são chamados à liberdade, mas cabe que
nos perguntemos: essa libertação sexual humaniza ou desumaniza as pessoas?
Ora, esse tipo de liberdade está desligado do projeto de amar: tudo se reduz à
genitalidade e se converte facilmente em objeto de consumo, “em que estão
interessados tanto consumidores como propagandistas de todo tipo de
mercadorias, previamente erotizadas. O sexo torna-se um negócio. Um negócio
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que, direta e indiretamente, é bem rentável. Além disso, porém, a sexualidade,
assim entendida e vivida, torna-se um assunto puramente individual. O único que
conta é a busca do prazer sem compromissos e sem responsabilidades” prossegue o autor em sua descrição.
Encontramo-nos ante uma sociedade que desvaloriza a vida celibatária, a
virgindade. Alguns se atreveram mesmo a dizer: “a virgindade é um câncer:
vacine-se”. Antes, era um orgulho chegar virgem ao casamento; agora, se você é
virgem, está desatualizado, e, se disser que é uma pessoa célibe, será motivo de
brincadeiras.
Também estamos ante uma sociedade que cultua o corpo, como mera
satisfação egoísta, coisa que permitiu aumentasse o índice de narcisistas.
Em suma, estamos vivendo um tempo em que as pessoas procuram sua
realização pessoal no desfrute prazeroso do momento atual. Para elas, tudo é
efêmero e relativo. Daí que o máximo desfrute do momento presente se converta
no centro de seus projetos de vida. É quase como se estivéssemos ante a reedição
daquele velho ditado que dizia: “comamos e bebamos, que amanhã morreremos”,
ou, em palavras dos que propugnam movimentos ateus: “Provavelmente Deus não
exista, deixe de preocupar-se e aproveite a vida”.
Muitos jovens estão atrás de diversão e de prazer imediato como meta de suas
vidas. Tudo o que implicar trabalho, sacrifício, espera, processo, eternidade e
compromisso soará para eles como fora de moda, antiquado, coisa impossível de
ser vivida, uma perda de tempo.
Frente a esse panorama, o que nós, consagrados, podemos fazer? O que
podemos oferecer com nossa opção celibatária? Que postura assumir? O que
podemos dizer com nosso voto de castidade?
Um dos desafios dentro da vida consagrada, e muito urgente, é trabalhar
seriamente este tema na formação, uma vez que, nas novas gerações de religiosos,
pode estar presente uma dissociação entre o voto de castidade e a sexualidade.
Não podemos, portanto, deixar de lado este tema na formação. É urgente uma
integração consciente da sexualidade, unida ao propósito do celibato. Não
podemos eludir esse aspecto e pretender formar os candidatos como se a
sexualidade não existisse. Como diz José Lisboa:
O desafio consiste na capacidade para educar para uma experiência que cative o ser
humano para a vida toda. Hoje em dia, muitas congregações e instituições estão tendo
dificuldade para levar à prática um processo educativo que fascine, porque não procuram
brindar uma formação séria, paciente, que não queime etapas, tal como o momento atual está
a exigir.

É necessário, e inclusive urgente, começar a formar as novas gerações no
tocante às relações afetivas, já que muitos desconhecem expressões como
fraternidade, solidariedade, generosidade, dar a vida, ajudar, acompanhar, amar,
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deixar-se amar, chorar com, levantar… As relações atuais entre os jovens
reduzem-se mais ao plano sexual-prazeroso e ao plano de ‘que benefício tiro
disso’; isto é, as relações afetivas que os jovens candidatos à vida religiosa vivem
ou viveram são, muitas vezes, por demais superficiais para comprometer-se na
fidelidade com quem lhes oferece, mais do que prêmios, cruzes, renúncias e
perseguição.
Se os futuros consagrados, sobretudo na formação inicial, vão crescendo em
relações afetivas profundas, primeiro de encontro com Deus e, em seguida, de
fraternidade com a sua comunidade religiosa, alcançarão progressivamente a
maturidade afetiva que lhes permitirá responder com fidelidade ao chamado que
receberam: a deixar tudo por Jesus Cristo e pelo Reino dos Céus. Desse modo, ao
deparar-se com uma missão de responsabilidade, fora do âmbito de proteção que
pode ser uma casa de formação, não tratarão de procurar com que suprir as
carências afetivas a que não puderam satisfazer em seu processo formativo ou na
comunidade em que residem. “O candidato, chamado ao celibato, encontrará na
maturidade afetiva um fulcro seguro para viver a castidade na fidelidade e na
alegria” (PDV 44). Vale essa afirmação para os demais votos.
A maturidade afetiva confere à pessoa a capacidade de amar e de sentir-se
amada, de entregar-se com generosidade, sem buscar consolidar ou reafirmar seu
eu; ou seja, ao realizar qualquer atividade comunitária e pastoral, agirá só por
amor, e um amor oblativo. Buscará a autotranscendência mais que a
autorrealização. Sua principal motivação será o encontro com Cristo a partir de
sua comunidade, e sua única paixão, o Reino de Deus. Essa maturidade afetiva, no
dizer de Juan María Uriarte:
consiste na capacidade para amar de modo intenso, estável e comprometido, e deixar-se
amar honesta e limpamente…; quem possui a maturidade afetiva está normalmente disposto à
entrega oblativa ao outro, à busca de seu verdadeiro bem e à manifestação respeitosa de si
mesmo a ele. Aprecia o agradecimento, a estima, o afeto; mas não os exige, nem os está a
buscar como um mendigo5.

Outro dos desafios é não reduzir o celibato à continência, pois vai além: é amor
que se entrega e é capaz de dar a vida pelos demais. “É um amor que não forma
uma família segundo a carne, mas que se compromete seriamente, sim, com a
construção e a formação da família do Reino”. Bem afirma Lisboa que a castidade
é a orientação de nossa afetividade e sexualidade à missão que nos foi confiada
em virtude de uma vocação recebida. Vocação que, em última instância, consiste
em manifestar a homens e mulheres do nosso mundo o amor gratuito de Deus com
nosso serviço.
Frente a uma sociedade que cultua o corpo de maneira narcisista, é urgente que
nós, como consagrados, valorizemos o corpo numa perspectiva evangélica, que
5
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leve a pessoa a um crescimento integral a convergir no respeito da dignidade da
pessoa humana. Temos de cuidar do nosso corpo, mas sem esquecer que, por
nosso voto de castidade, nós o fazemos para doar-nos à missão, com todo o nosso
ser. Nalguns ambientes da vida consagrada, infiltrou-se também o cuidado do
corpo, numa perspectiva narcisista, porém, e não evangélica. O desafio está em
ver o corpo, como diz Lisboa, “a partir de sua condição de criatura e de expressão
da própria vida: sentir e tocar o próprio corpo como identidade genérica e como
templo de Deus”.
Frente a uma sociedade hedonista, nosso desafio de consagrados é de não
deixar-nos condicionar pelas modas consumistas. Temos que ser críticos ante as
propagandas que nos vendem os meios de comunicação, porque, se não o formos,
poderemos cair nas malhas do consumismo e, se nos enredarmos no mundo
consumista, não seremos capazes de viver a castidade, já que, ao encher nosso
coração com tantas coisas materiais, nos iremos distanciando da plena vivência de
nossa castidade. Por isso, somos chamados a viver com o necessário, o que nos
torna mais livres e mais dispostos a amar mais: quanto mais livres formos, mais
poderemos viver para os demais e para Deus. Acudindo outra vez a J. Lisboa,
a castidade vivida como serviço, com sacrifício de entrega, incomoda em boa medida os
privilégios que nos aburguesam, leva-nos a estar em movimento e atentos para construir um
mundo mais justo na vivência da solidariedade; do contrário, quando vivemos rodeados de
coisas e perdemos muito tempo com elas, deixamos de ser castos. A castidade faz-nos
descobrir a vaidade que as coisas encerram, sua temporalidade que não preenche o vazio do
coração, um vazio que só um bem maior e transcendente pode cobrir.

Outro desafio é o de criar cenários para o encontro, para o diálogo, para a
reciprocidade em nossas comunidades e em nossos ambientes pastorais. Ditos
encontros ajudam a viver plenamente a castidade e a superar todo egocentrismo.
Além disso, levam-nos a crescer no amor e, como diz o decreto Perfectae
Caritatis, “mais seguramente se guardará a castidade se entre os membros floresce
a verdadeira caridade fraterna na vida comum” (PC 12).
Em suma, o voto de castidade tem de conduzir-nos à “missão profética de
denunciar o utilitarismo como cultura que só busca produzir e desfrutar, que faz
uso das pessoas como se fossem coisas” (J. Lisboa).
Essa experiência de fraternidade na caridade torna-nos mais sensíveis para
escutar o grito dos mais necessitados. Assim, a castidade, além de ser fraterna, é
libertadora: “A castidade, portanto, tem sentido e valor só quando se converte em
compromisso que produz amor.” Um amor, porém, como diz Lisboa,
a pessoas concretas e, portanto, perfeitamente integradas no projeto de vida que abraçamos
livremente; falo de amor a pessoas concretas, reafirma, porque, na castidade, não basta amar
a Deus e a humanidade em geral, nosso amor precisa ter destinatários e um sentido concreto.
Do contrário, pode não ser senão uma forma velada de prostituição: amamos todo o mundo,
mas, na verdade, não amamos ninguém verdadeiramente, concretamente.
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3. Como animar à obediência pessoas condicionadas por uma cultura que
exalta a autonomia, a liberdade pessoal?
Encontramo-nos com uma sociedade em que parece reinar, cada vez mais, o
secularismo, um fenômeno que não deixa de ser preocupante na vida consagrada,
já que a pessoa quer viver desligada de Deus, quer viver de forma totalmente
autônoma, sem contar com Deus. Já dizia o Concílio Vaticano II:
Multidões cada vez mais numerosas afastam-se praticamente da religião. Ao contrário dos
tempos passados, negar Deus ou a religião, ou abstrair de ambos, não é mais algo de insólito
e individual. Com efeito, tais atitudes apresentam-se hoje não raramente como se fossem
exigência do progresso científico ou de certo humanismo novo (GS 7).

Em outras palavras, Deus foi expulso da história. Foi expulso porque já não é
visto mais como necessário. O homem se crê autossuficiente e quer ser o senhor
de sua história e de sua vida. Quer ser autônomo e maior de idade, a ponto de que
sua vida não seja dependente.
Frente a essa sociedade secularizada, os religiosos têm de ser “especialistas em
Deus”, mas no Deus autêntico, o Deus de Jesus Cristo6, já que se podem infiltrar,
em nossas comunidades, tanto o ateísmo, como a idolatria: o ateísmo, porque
queremos fazer todos os nossos projetos sem contar com Deus; e o espírito
idolátrico, porque depositamos a confiança noutros deuses, chamem-se eles
dinheiro, poder, prazer ou eletrônica.
Nossa fé não tem que ser passiva, mas dinamizadora. Deve pôr-se a caminho
na perspectiva do seguimento, para a construção do Reino. Como o manifesta José
Vico:
Pois bem, essa disponibilidade efetiva e histórica para pôr-se na dinâmica do Reino, no
seguimento de Jesus, que tenta secundar a divina vontade de vida sobre os homens, é a raiz
da obediência de todo cristão. Se, em seu étimo, obediência vem de ob-audire, que significa
prestar atenta escuta, todo cristão há de ser um ‘ouvinte da Palavra’, como dizia K. Rahner.
E ser ouvinte da Palavra implica seguir Jesus na história com discernimento, com análise da
realidade e com disponibilidade.

Temos que perceber que essas mudanças na sociedade afetaram também o
modo de entender a autoridade. Por isso, um desafio seria encontrar o modo de
exercer o serviço da autoridade. O primeiro passo que podemos dar é lucidamente
descrito pelo jesuíta Mauro Jöhri:
O serviço da autoridade implica necessariamente a atitude de pôr-se à escuta da pessoa
individual e de todos aqueles que me foram confiados. Mas não basta escutar o irmão, tenho
de escutar, com ele, o que o Espírito de Deus lhe está a sugerir. Sou chamado, em primeiro
lugar, a escutar, mas, ao mesmo tempo, tenho de promover essa mesma atitude em meus
irmãos. O essencial em cada situação e em cada momento é pedir a Deus sentido e
conhecimento para cumprir Seu santo e verdadeiro mandamento.

Deve-se ter essa capacidade de escuta das pessoas, porque elas estão acima das
estruturas. Para isso, é preciso um sério discernimento, profundo e evangélico,
6

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1968/september/documents/hf_pvi_spe_19680914_tre-capitoli-generali.html.
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coisa que implica diálogo, respeito e oração. Em outras palavras, tomadas das
reflexões de J. Palud, F. Cereda e S. Currò:
As relações humanas e a própria relação de obediência caminham entre o respeito e a
decisão, entre a acolhida e a responsabilidade, entre a busca da dignidade humana e a
abertura à graça e ao chamado de Deus. Isso também gera conflitos. Talvez seja necessário
reconciliar-se um pouco mais com os valores de crescimento humano e de fé que se encerram
nos conflitos, quando estes se gerenciam bem, evitando cair, por um lado, na harmonia a todo
custo e, por outro, na lógica das desforras ou na indiferença. Nisso também estamos a
caminho com todos e, como pessoas de fé e consagradas, temos o desafio de mostrar que o
Evangelho e os dons de Deus possibilitam relações verdadeiras.

Outro dos desafios na vida religiosa é superar a crise da liderança, já que, na
vida consagrada, a liderança está ausente e é urgente promovê-la: alguns resistem
a assumir esse ministério e outros que o assumem não o fazem evangelicamente.
Sabemos que esta nova sociedade dificulta o exercício da liderança, mas também
nos brinda muitas oportunidades para poder exercê-la como ministério na vida
religiosa. Uma das oportunidades que nos regala esta sociedade multicultural é a
de abrir-nos ao diálogo com outras culturas, como nos diz a Exortação Vita
Consecrata:
Tal investigação revela-se vantajosa também para as próprias pessoas consagradas: na
verdade, os valores descobertos nas diversas civilizações podem levá-las a aumentar o seu
empenho de contemplação e oração, a praticar mais intensamente a partilha comunitária e a
hospitalidade, a cultivar com maior diligência a atenção à pessoa e o respeito pela natureza
(VC 79).

Outra oportunidade que nos é dada pela superação desta crise da liderança é a
de cultivar a crise de colegialidade, como manifesta o jesuíta Pe. Bartolomeo
Sorge, na 81a Assembleia de Superiores Gerais, em 2013: “O testemunho público
de comunhão e de unidade na diversidade é fundamental para tornar credível o
mistério cristão num mundo esfacelado e profundamente marcado pelo egoísmo e
pelo individualismo”7. Dá-nos também a oportunidade de abrir nossas portas aos
leigos para compartilharmos com eles a missão evangelizadora.
Um desafio urgente na vida consagrada é o de educar na disponibilidade a ser
enviado às periferias. Hoje, é necessário vencer a tentação de instalar-nos e rumar
com audácia para além dos muros de nossas comunidades, para alcançar as
periferias, instaurando um diálogo leal e aberto a todos. Como diz o Papa
Francisco:
Uma Igreja que não sai, mais cedo ou mais tarde, adoece, na atmosfera viciada de seu
fechamento. É verdade também que uma Igreja que sai está sujeita ao que pode acontecer
com qualquer pessoa que sai à rua, a saber, a sofrer um acidente. Ante essa alternativa, quero
dizer-vos francamente que prefiro mil vezes uma Igreja acidentada a uma Igreja doente. A

7

http://www.google.es/url?url=http://vd.pcn.net/es/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task
%3Ddoc_download%26gid%3D220%26Itemid%3D11&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKE
wj06Ib3oZvMAhUH1hoKHX7gD28QFggUMAA&usg=AFQjCNG_9jylFyRJiCZDw8a93vm2NK
eLTQ. (tradução não oficial ao português)
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enfermidade típica da Igreja fechada é a autorreferencialidade: olhar-se a si mesma,
encurvada sobre si como aquela mulher do Evangelho. É uma espécie de narcisismo, que nos
conduz à mundanidade espiritual e ao clericalismo sofisticado, impedindo-nos, em seguida,
de experimentar “a doce e confortadora alegria de evangelizar”8.

O religioso deve estar disposto a caminhar, livre de bagagens, como diz José
Vico,
para o deserto, a periferia e a fronteira. A maneira específica de viver a obediência na vida
religiosa é essa disponibilidade absoluta e radical para ser enviado pela Igreja a edificar o
Reino, lá onde se encontra o deserto, aonde outro não se dispõe a ir, ou a periferia aonde
outro não pode ir, ou a fronteira, que exige uma criatividade e um risco absoluto. À vida
religiosa compete uma obediência de lutador de vanguarda, não de retaguarda. O religioso já
não dispõe de si. Arrisca a vida na disponibilidade a favor do Reino e para que Deus reine no
mundo. Também no mundo secular, tomado pelo silêncio de Deus, o religioso quer ser, com
sua vida, testemunha da Palavra de Deus, do Deus de Jesus, no despojamento de si mesmo e
na disponibilidade para a edificação desse Reino de amor, de justiça e de paz, em que a
humanização de uns é condição de possibilidade da humanização de todos.

Quisera concluir esses três pontos, acerca dos conselhos evangélicos, com uma
visão conjunta da ecologia, um tema bastante debatido hoje e pouco refletido em
nossas comunidades. Todos nós somos conscientes de que nossos textos
constitucionais ainda não tocaram esse tema na perspectiva dos conselhos
evangélicos. Por isso, é um grande desafio para os consagrados o compromisso
com a mãe terra, e saber que nossa relação não é só com Deus, com o gênero
humano, mas também nos relacionamos com a natureza, a terra. É urgente
colaborar com a defesa da terra e participar da superação da crise ecológica, ou
seja, a vida consagrada tem de descobrir sua vocação de cuidado por amor às
criaturas, como o fez São Francisco de Assis e como o Papa atual se tem
pronunciado9.

NESTES TEMPOS, PARA ONDE CAMINHA O CARISMA AGOSTINIANO
RECOLETO?

1. Este é o tempo
Encontramo-nos num tempo de “kairós” dentro da Ordem. Queremos
aproveitar este momento como tempo de graça para revitalizar nossa vida e nossas
comunidades. Como nos diz o Prior geral em seu Informe, “estamos vivendo um
tempo providencial para impulsionar a nossa identidade carismática e reorganizar

8
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2013/documents/papafrancesco_20130325_lettera-vescovi-argentina.html. (tradução não oficial ao português)
9 Faltaria refletir sobre outro dos essenciais da vida consagrada, a vida fraterna, à luz da seguinte
pergunta: como propor a vida fraterna em comunidade a pessoas que têm por ideal o
individualismo e a autorrealização narcisista? Mas, já que abordarei posteriormente o tema,
termino aqui a primeira parte de minha reflexão.
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a nossa missão”10. É tempo de grandes oportunidades para novas coisas, para uma
recriação em comunhão com o Espírito que “faz novas todas as coisas”. É por isso
que, neste tempo de reestruturação e revitalização, temos de ser cúmplices do
Espírito para fazermos novas todas as coisas. Começar tudo de novo é dar lugar ao
Espírito; se ficarmos como estamos, nosso destino final será destruir o carisma
agostiniano de que somos herdeiros.
Há muito tempo, a vida consagrada vem-se questionando pela crise vocacional
e porque cada vez envelhecemos mais e já não conseguimos manter nossas obras.
De fato, abundam as publicações sobre este questionamento: para onde caminha a
vida consagrada? O que será dos consagrados no futuro? E nós também devemos
perguntar-nos: para onde levamos nosso carisma? O que o Espírito está a pedir
aos agostinianos recoletos hoje? Agradecemos a alguns irmãos que, nos últimos
cinco anos, nos têm feito refletir sobre nosso carisma, através dos diversos
documentos que nos enviaram para meditar e transformar essas realidades em
vida. Penso que é hora de transformar em realidade a exortação de Paulo VI: “É
chegado o momento de traduzir os documentos em vida; de passar dos papéis à
realidade”.
A finalidade desta segunda parte de minha colaboração é refletir e procurar
pistas sobre a vida consagrada, critérios para discernir por onde se caminha e que
desafios nos projetam para frente como agostinianos recoletos. Além disso, somos
chamados a assumir riscos e a abandonar falsas seguranças. Todo isso suporá
reformular as estruturas, aliviá-las, dirigi-las para a animação, a revitalização e a
reestruturação da Ordem.
Vivemos numa cultura bem diferente da que estava em voga em 1588, ano em
que surgimos, tal como delineei na primeira parte deste trabalho. Temos novos
desafios a enfrentar, e devemos assumir os que correspondam ao religioso de hoje:
há perguntas novas, novas também hão de ser as respostas. Teremos que deixar de
lado o pessimismo e situar-nos ante os novos desafios do mundo atual com
realismo e radicalidade, pois só assim seremos capazes de olhar para o passado
com uma memória agradecida, ao constatarmos que a vida consagrada tem sabido
fazer frente, de forma lenta, mas segura e oportuna, aos desafios que o mundo lhe
vai apresentando.
Exemplo disso é o testemunho de nossos frades, que, ante uma situação vital
concreta, responderam de formas diferentes às demandas e desafios que o mundo
e a Igreja lhes propunham. Isso pode ser visto, igualmente, na atualidade: novos
desafios, instigações e interrogações devem abordar-se e trabalhar-se a partir de
10

M. Miró Miró, Toda a nossa esperança está em tua grande misericórdia. Informe do Prior
geral sobre o estado da Ordem, Roma 2016, 93. A partir de agora, citarei no texto a página de dito
Informe.
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nosso estilo de vida agostiniano recoleto. E não se deve olhar para trás, mas para
frente, e oferecer alternativa. Agora, mais do que nunca, como disse Bento XVI,
“a vida consagrada é chamada a ser um fogo que acende outros fogos” e a
“acender o coração”11. Quero propor esta reflexão a partir de nosso fundamento
carismático: oração-contemplação, vida comunitária-fraternidade e missãoserviço, uma vez que o mundo de hoje nos pede uma forma de viver que responda
à sociedade de hoje, tal como desenvolvi ao abordar os essenciais clássicos da
vida religiosa.
Para responder aos novos paradigmas, mas sem desligar-nos de nosso carisma,
temos de viver uma intensidade na oração, que nos leve a uma profunda
espiritualidade evangélica, forte, encarnada, comprometida, alimentada na
Eucaristia; a viver uma vida comunitária, como uma autêntica escola de santidade;
que sejamos especialistas em comunhão e vivamos uma radicalidade evangélica a
serviço da missão intensa, a que é própria do discípulo missionário. Em outras
palavras, para responder a esses desafios importantes e indo ao encontro desses
novos paradigmas, é preciso intensificar a oração, a vida fraterna e a missão.
Também se deve apontar, porém, para a transformação necessária, a fim de
entender e viver o sentido da vida consagrada na atualidade. Tudo isso implicará
reformar as estruturas, para que a nova vida que floresce encontre realmente
espaços adequados para que germine e frutifique na proporção do cento por um
(cf. Mt 13, 8). Devemos deixar as falsas seguranças e assumir riscos, caso
contrário, estaríamos fadados à desaparição. É urgente uma mudança de estrutura,
como diz José M. Arnáiz: “As estruturas atuais não respondem como responderam
no passado; estruturas novas têm que nascer e devem surgir de um espírito novo.
Para isso, deve-se mirar um paradigma novo”12. E o novo está para chegar. É dom
e compromisso.
2. Vida contemplativa
Reflito, em primeiro lugar, sobre nossa vida contemplativa, a oração; um dos
meios que acompanharam nosso Pai Santo Agostinho na revitalização de sua vida
interior. O Prior geral, no informe prévio ao Capítulo Geral, aponta como desafio
a vida espiritual: “O grande desafio da Ordem é a vida espiritual, entendida esta
no sentido mais forte do termo, ou seja, como vida em Cristo, vida segundo o
Espírito” (75). Para viver o carisma recebido, pondo-o a serviço da Igreja e do
11 Com essa bela máxima, inspirada em Lc 12, 49, Mons. Francisco Valdés resumiu a vida e a
obra de Santo Alberto Hurtado, e sob a mesma esconde uma bonita antologia de textos deste santo:
S. Fernández (ed.), Un fuego que enciende otros fuegos. Páginas escogidas de san Alberto
Hurtado, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile 2004.
12
J. Mª. Arnáiz, “Los grandes desafíos de la vida consagrada hoy”:
http://www.paoline.org/paoline/allegati/15809/Arnaiz_LegrandiSfideVCoggi-esp.pdf, 2.
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mundo de hoje, precisamos que nossa vida se fundamente numa sólida e profunda
espiritualidade agostiniana recoleta. Elemento primordial do patrimônio de Santo
Agostinho e da Ordem é o amor contemplativo, que congrega os irmãos em
comunidade de oração e de culto, dentro da Igreja. Este amor, além de unir as
almas e os corações em comunidade de irmãos, é em si difusivo e apostólico. Ou,
com as mesmas palavras do Informe: “Necessitamos de uma espiritualidade
encarnada para reviver o sentido profético e o espírito missionário da
comunidade” (87).
Temos que levar a sério nossa vida espiritual para podermos ser religiosos
profundos, a fim de - no dizer de José M. Arnáiz orientar-nos, e sermos fiéis ao espírito fundacional e carismático, e não às estruturas
centenárias que construímos para outras épocas; em poucas palavras, para dedicar-nos à
busca de uma nova santidade que nos abra para o futuro, que nos permita recuperar as
intuições fundacionais e fazê-las novas, lançando-nos a novas aventuras em meio à incerteza
e com a possibilidade de que, nisso, venhamos a fracassar13.

Para responder aos novos paradigmas, mas sem desligar-nos de nosso carisma, temos de
viver uma intensidade na oração, que nos leve a uma profunda espiritualidade evangélica, forte,
encarnada, comprometida, alimentada na Eucaristia.

13

J. Mª. Arnáiz, “Los grandes desafíos… 3.
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Temos de viver nossa consagração, para que esta nos leve a uma vida mística
realmente contracultural. Mais ainda, se conseguirmos ser memória viva da
maneira de ser e de agir de Jesus obediente, pobre e casto, mais contraculturais
seremos. Como agostinianos recoletos, somos chamados agora a encarnar a vida
de Jesus, para podermos ser referentes para o mundo de hoje, e isso se obtém da
união plena com Deus na oração. Na teoria, nós todos somos conscientes de que o
primordial é a união com Deus, escutar a voz de Deus; todavia, outra coisa é que
dito princípio arraigue na prática diária de nossa vida, no projeto de vida e missão
de nossas comunidades.
Estamos progredindo, como religiosos, na consciência de que a oração não é
um dever, mas uma exigência para nossa fidelidade à vocação e à missão a que
fomos convocados. Mas, para os jovens de hoje, não é suficiente recitar os salmos
da Liturgia das Horas. Pede-se algo mais: orar com a Palavra em profundidade, a
partir da interioridade; e com sensibilidade, com o coração no céu e os pés na
terra; e facilitando o acesso aos nossos espaços, para abrir “escolas de oração”.
Nós, agostinianos recoletos de hoje, não conseguiremos viver autenticamente
nossa vocação e missão, se não encontrarmos a cada dia um tempo, pessoal e
comunitariamente, para estar com Aquele a quem prometemos seguir “para ter e
dar vida ao mundo”.
Outro desafio é nossa dimensão contemplativa, como disse o Cardeal Martini:
Temos que dar tempo a Deus para que aja conosco. Significa viver a oração como quem
abre o espaço da própria vida totalmente a Deus; talvez, inclusive, na aridez, na luta contra as
distrações, no cansaço. Dar tempo a Deus, deixando que me invada, me penetre, me guie, me
conforte e me console.

Devemos dar esse espaço a Deus, porque o problema de fundo na vida
consagrada está no campo espiritual. É necessário fomentar uma espiritualidade
para a mudança, é urgente contar com recursos teologais para se ter a capacidade
de proceder a essas mudanças que se avizinham em nossa Ordem, e para que tais
mudanças arraiguem no fundo do coração do religioso. Contudo, se não houver
uma espiritualidade profunda, as transformações que se produzirem não
impregnarão os religiosos. Continuaremos com a mesma acomodação, embora
com diferente nome. Portanto, devemos dar tempo a Deus para podermos viver
com muita profundidade a reestruturação.
Termino este primeiro ponto dizendo que os religiosos devem convencer-se de
que somos buscadores de Deus. Temos um grande exemplo em nosso Pai Santo
Agostinho quando manifesta: “Meu coração está inquieto até que descanse em ti,
Senhor” (conf. 1, 1, 1). E um coração inquieto, como diz Bento XVI, “é o coração
que, em última análise, não se satisfaz com nada menos do que Deus e é,
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precisamente assim, que se torna um coração que ama”14. Se nos consagramos a
Ele é porque somos buscadores de Deus, e não podemos perder essa vocação. Daí
que seja um grande desafio para nós voltar a essa atitude de buscadores.
Em palavras da carta circular Contemplai, “a busca acarreta cansaço, pede
levantar-se e pôr-se a caminho, pede assumir a escuridão da noite”15. Exige o risco
de desprender-nos de nossas falsas seguranças e mudar nossas estruturas, as quais
já não respondem ao homem de hoje. Somos peregrinos em busca do sentido da
vida que simultaneamente se dá com a busca do rosto de Deus. É um anelo
profundo do coração do homem.
Essa busca leva cada um a entrar no mistério de Deus, que conduz à
contemplação, a qual, em palavras do Papa Francisco,
Não é um facto intelectual, não é só conhecer, ler... É mais, é muito mais! «Entrar no
mistério» significa capacidade de estupefação, de contemplação; capacidade de escutar o
silêncio e ouvir o sussurro de um fio de silêncio sonoro em que Deus nos fala. Entrar no
mistério requer de nós que não tenhamos medo da realidade: não nos fechemos em nós
mesmos, não fujamos perante aquilo que não entendemos, não fechemos os olhos diante dos
problemas, não os neguemos, não eliminemos as questões... Entrar no mistério significa ir
além da comodidade das próprias seguranças, além da preguiça e da indiferença que nos
paralisam, e pôr-se à procura da verdade, da beleza e do amor, buscar um sentido não óbvio,
uma resposta não banal para as questões que põem em crise a nossa fé, a nossa lealdade e
nossa razão16.

Oxalá nossa primeira motivação, como agostinianos recoletos, seja essa busca
de Deus, que se alcança plenamente no final de nossa vida, mas que se constrói no
dia a dia!
2. Vida fraterna
Vivemos numa sociedade que, por onde quer que a olhemos, faz ressaltar o
individualismo, uma sociedade que já não quer ter filhos ou, quando muito,
apenas um e nada mais, uma sociedade em que as crianças vivem ensimesmadas
em seu mundo virtual. Estamos numa cultura narcisista. Uma sociedade
verticalizada. Uma sociedade que anda depressa, com um ativismo atroz, que não
nos permite entrar em relação com o outro, nem com nossos entes queridos, em
razão do ritmo acelerado que leva. Nela, não se questiona o sentido da realidade,
do homem e da vida. Produz-se uma vivência desenfreada, orientada para a
eficácia.

14

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2012/documents/hf_benxvi_hom_20120106_epifania.html.
15 https://lahesiquia.files.wordpress.com/2016/01/contemplad-a4.pdf, p. 21. (tradução não oficial
ao português)
16
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papafrancesco_20150404_omelia-veglia-pasquale.html.
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A maturidade afetiva confere à pessoa a capacidade de amar e de sentir-se amada, de
entregar-se com generosidade, sem buscar consolidar ou reafirmar seu eu; ou seja, ao realizar
qualquer atividade comunitária e pastoral, agirá só por amor, e um amor oblativo.

Frente a essa realidade social, como agimos nós, religiosos, que optamos pela
vida em comunidade, em que tentamos viver com o necessário e que todos os bens
sejam para o bem comum? Quais seriam os desafios que temos de enfrentar hoje?
O individualismo e o narcisismo são duas realidades que nos levam à
indiferença, a esquecer-nos do outro, a pensarmos só em nós mesmos. Frente ao
individualismo, o grande desafio para a vida religiosa é o que o Papa Francisco
nos está a propor em seu pontificado: “a mística do encontro”17, já que a vida
consagrada é chamada a ser sinal visível de relações humanas acolhedoras,
transparentes e sinceras.

17

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco_letteraap_20141121_lettera-consacrati.html.
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Para chegarmos ao encontro com o outro, temos de superar todo narcisismo
que se infiltrou em nossas comunidades. Além disso, temos de tentar obter, em
nossas comunidades, relações profundas entre seus membros, a ponto de
chegarmos a ser especialistas em comunhão, como no-lo exigem o documento A
vida fraterna em comunidade e o Papa Francisco, em sua carta por ocasião do Ano
da vida consagrada:
A comunhão fraterna, enquanto tal, já é apostolado, isto é, contribui diretamente para a obra
de evangelização… O sinal da fraternidade (…) mostra a origem divina da mensagem cristã e
que tem a força de abrir os corações à fé. Por isso, toda a fecundidade da vida religiosa
depende da qualidade da vida fraterna em comum (VFC 54; cf. 10).

Propõe-se a cultura do encontro, que diz o Papa, “requer que estejamos
dispostos não só a dar, mas também a receber dos outros”. Por isso, temos que
preparar os religiosos para estarem em condição de promover a comunhão. Isso é
possível unicamente se cada religioso está disposto a acolher o outro em todo o
ser dele, até naquilo que faz com que o outro seja diferente.
Ante uma sociedade que caminha com muita pressa, com muito ativismo,
precisamos propor uma comunidade de recolhimento, voltar ao cultivo da
interioridade, ou seja, voltar ao coração. É a partir do recolhimento e da
interioridade que podemos ir descobrindo grandes coisas em nossa vida fraterna e
missionária. Se houver suficiente interioridade em nossa vida consagrada, teremos
a maturidade necessária para nos relacionarmos de forma saudável com as
pessoas, ainda que o ambiente exterior não seja de todo favorável.
Como religiosos, temos de estar atentos para não cairmos no ativismo, nem
caminharmos depressa pela vida, porque isso é esgotador; temos de dar-nos
espaços de descanso e de lazer para serenar nossa vida, para recrear-nos. Portanto,
é preciso cuidar dos momentos comunitários de lazer e dos momentos de festa e
de celebração, que relaxam as tensões e são como uma válvula de escape para o
estresse e a pressão produzidos pelo trabalho e pela própria convivência.
Numa sociedade multicultural como a nossa, surge outro desafio para a vida
consagrada: a interculturalidade, que possibilita que os membros procedentes de
diferentes culturas interajam e se enriqueçam mutuamente. Nesse sentido, a vida
religiosa chegará a ser um sinal profético para os que desprezam os outros por não
serem de sua própria cultura. Somos chamados a ser um para que o mundo creia
(cf. Jo 17, 21). Apesar de sermos de diversas culturas, somos capazes de criar
comunidade.
Frente a uma sociedade triste, amargurada, carregada de estresse, a vida
religiosa tem de propor comunidades que vivam com alegria. É um desafio a que
o Papa Francisco nos convida ao indicar que, onde há religiosos, ali existe alegria.
O documento A vida fraterna em comunidade afirma: “Uma fraternidade sem
alegria é uma fraternidade que se apaga. Muito rapidamente os membros serão
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tentados a procurar em outros lugares o que não podem encontrar em casa” (VFC
28). A alegria é chave em nossas comunidades para que estas tenham valor
testemunhal e capacidade de convocatória. Mas é importante, antes de tudo, para
que os religiosos tenham qualidade de vida e dela desfrutem:
Uma fraternidade rica de alegria é um verdadeiro dom do Alto aos irmãos que sabem pedilo e que sabem aceitar-se empenhando-se na vida fraterna com confiança na ação do Espírito.
Realizam-se assim as palavras do Salmo: «como é bom, como é agradável os irmãos
morarem juntos... Aí o Senhor dá Sua bênção e a vida para sempre» (Sl 132[133], 1-3),
«porque quando vivem juntos fraternalmente, reúnem-se na assembleia da Igreja, sentem-se
concordes na caridade e num só querer» (VFC 28).

Nosso grande desafio é, pois, dar alegria à sociedade, uma vez que herdamos o
Evangelho, ou seja, a Boa-nova. Nós, religiosos, temos como missão ser
“mensageiros e testemunhas da alegria”.
Igualmente nos encontramos numa sociedade muito marcada pela solidão: cada
vez mais aumenta o número de idosos que vão ficando sozinhos ou abandonados
num asilo. Frente a essa situação, a vida consagrada também tem algo a oferecer:
a experiência de vivermos até o fim da vida rodeados de irmãos que nos
proporcionam uma vida de qualidade, cheia de afetos e de ternura, e nos
acompanham para uma boa morte. Graças à companhia que os irmãos nos
oferecem, sua presença nos ajuda a superar a solidão e o isolamento físico. Como
declara o Magistério da Igreja, na perspectiva da castidade:
Por vezes, a solidão pesará dolorosamente sobre o consagrado, mas nem por isso há de
arrepender-se de tê-la generosamente escolhido. Também Cristo, nas horas mais trágicas da
vida, ficou só, abandonado mesmo daqueles que tinha escolhido para testemunhas e
companheiros, e que Ele tinha amado até ao fim, mas declarou: “Eu não estou só, porque o
Pai está comigo” (SCael 59).

Finalmente, numa sociedade consumista como a nossa, os religiosos também
temos algo a oferecer, porque só a vida em comunidade pode responder a este
desafio. Nós, que optamos pela vida comum, oferecemos a esta sociedade
consumista a comunhão de bens, tanto materiais como espirituais, convencidos de
que essa comunhão deve estender-se à comunhão solidária com os mais
necessitados.
Os agostinianos recoletos, ante esta sociedade de consumo, têm que continuar
insistindo na cultura da sobriedade e da austeridade, como diz Felicísimo
Martínez: “A austeridade, a sobriedade e o autocontrole… são mais
humanizadores que a sociedade do bem-estar, da abundância e do consumo”.
Sendo mais austeros e menos esbanjadores, estaríamos colaborando, ainda, com a
proteção do meio ambiente. Nosso Pai Santo Agostinho, na Regra, nos mostra
como nossa vida há de ser: austera; isto é, com o necessário. Em suma, nossa
forma de viver mais sóbria nos deve levar a sermos mais solidários.
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3. Vida de serviço
Abro esta seção com uma reflexão de José María Arnáiz:
A reestruturação tem, pelo menos, uma dupla vertente: a da missão e a da vida. Importante
para a vida consagrada, antes de fechar comunidades e terminar com compromissos e obras,
reduzir e diminuir presenças, é juntar forças vivas que trabalhem concordemente e
compartilhar a missão em vários níveis. Essas forças podem vir dos leigos, de outras
congregações ou instituições. É preciso propor o fortalecimento de uma forma de vida, que
inclua a missão. Mas também se deve dizer que não se pode assegurar o futuro das
comunidades e das obras apostólicas e apostolados à custa da forma de vida. Deve-se
primordialmente viver, para sermos o que somos e não deixarmos que se empane o que
significamos18.

Na atualidade, o Espírito de Deus nos está chamando a unir forças. É urgente
que compartilhemos nossa missão, compromisso pendente que temos em toda a
Ordem: compartilhar nosso carisma, e também nossa missão. Missão que não se
pode reduzir tão somente a compartilhar tarefas com alguns irmãos leigos, mas
que vai além. Se assim fosse, tudo se reduziria a um assunto de gestão:
programação, coordenação e distribuição de funções.
Tampouco podemos pensar que compartilhamos a missão com nossos irmãos
leigos unicamente porque já não contamos - por falta de vocações ou pela idade
dos frades - com religiosos que assumam as responsabilidades das obras, mas o
fazemos por algo diferente: porque desejamos que, como batizados, os leigos
participem em nossa tarefa e se unam cada vez mais no anúncio do Evangelho. O
desafio tem, pois, alcance mais amplo. Não podemos cair na tentação de pensar
que, por falta de vocações, estamos convidando os leigos a que se aproximem de
nós para preencher os lugares que nossa Ordem já não está em condições de
assumir. Trata-se, antes, de multiplicar as mãos na obra evangelizadora, e não de
ver quem contribui mais, ou menos, em tal ação.
Com efeito, a ação pastoral dos agostinianos recoletos consiste em dar sentido
à missão através da vivência do carisma. Se pretendemos levar a cabo a nova
evangelização, é necessário contar com os leigos e fomentar a comunhão eclesial,
já que a missão, como afirma Pedro López,
é muito mais eficaz e esplendorosa quando realizada por uma orquestra de carismas, e não
quando é levada a cabo por individualidades; pois só então é que terá o rosto de Cristo, a
configuração que Jesus sonhou para ela19.

Assim, pois, o grande desafio é que todos juntos assumam a missão, já que esta
é uma só: a missão de Deus e, nela, todos nos constituímos anunciadores da Boanova e da alegria pascal. É o momento de deixar de lado os particularismos e de
assumir o compromisso que temos como batizados na missão da Igreja. Também
é a oportunidade de lançar fora o medo de perdermos nossa identidade como
pessoas consagradas, pensando que os leigos agem como religiosos, e que os
18
19

J. Mª. Arnáiz, “Los grandes desafíos… 8.
http://www.claretianos.es/blogs/secretariado-parroquias/mision-compartida.
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religiosos agem como leigos, sem saber quem é quem. Na verdade, não se trata de
perder a identidade, mas de que nos enriqueçamos todos. Daí que seja o momento
de outorgar protagonismo aos leigos.
Esse seria um dos desafios para alguns institutos. Deve-se reconhecer e
respeitar a diversidade que existe em cada instituto e em todos os que
compartilham a missão. Porque, como recorda J. C. R. García Paredes, “se nos
remetemos ao Evangelho, vemos que Jesus não nos confiou diversas missões. O
Senhor Ressuscitado nos confiou uma só missão, uma grande missão, em que
teríamos de participar todos os que cremos n’Ele, através dos séculos e dos
espaços”20. Seria um erro, portanto, que os agostinianos recoletos falássemos de
nossa missão e não da missão de Deus ou da Igreja. E, para que isso seja assim, é
necessário integrar-se no corpo eclesial, compartilhar a única missão com todos,
contribuindo, isso sim, com os próprios dons, com o serviço, com o carisma e com
os ministérios. Os ministérios dentro da Ordem são muitos, e é preciso avaliar se
devemos ficar com eles ou se devemos deixá-los para podermos responder com
mais força e generosidade na missão.
Urge assumir responsavelmente nossa ação pastoral, com uma atitude de
serviço, para que não chegue a nossas comunidades o espírito de aburguesamento
ou de acomodação. Se desempenhamos nossa atividade pastoral sem audácias,
sem critérios e sem paixão, podemos converter-nos em simples funcionários,
administradores de sacramentos e de colégios. É hora de que façamos caso do
Papa Francisco e nos erijamos em comunidades em saída, que não nos encerremos
em falsas seguranças.
Uma Igreja em saída é uma Igreja que deixa o Espírito de Deus agir e é capaz
de saber as dores e alegrias dos mais necessitados da sociedade e responder a elas,
de chegar às periferias existenciais. Talvez o Senhor nos convide a deixar os
ministérios que temos e a ocupar-nos de outros onde não haja tantas seguranças.
Penso, com Honorio Martín Sánchez, que nos está estimulando
a ir aos mundos da marginalização, aos ambientes quebrados pela vida, não redimidos
ainda pela compaixão, pelo sacrifício e pela ternura dos seguidores de Jesus, e nos quais Ele
continua crucificado, esperando libertação. Ele nos impulsiona em direção a todos esses
mundos sociais, culturais, inter-religiosos etc., onde se cria “cultura” e ciência, onde a vida se
abre caminho, tais como o mundo das migrações, do conflito social, política, econômica etc.;
em direção às periferias das cidades, e também do campo, e a trabalhar em sintonia com os
movimentos ecológicos, solidários, ecumênicos, inter-religiosos, pacifistas etc.21.

Prosseguindo com as palavras de Honorio Martín Sánchez, os agostinianos
recoletos, como todos os seres humanos, somos chamados a

http://www.xtorey.es/?p=1040.
https://sgfp.wordpress.com/2011/02/02/%EF%BB%BFreflexiones-y-propuestas-sobre-la-vidaconsagrada-hoy/
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ser presença de esperança e humanização lá onde outros não querem estar, mediadores da
bondade do Deus de Jesus Cristo entre tantos excluídos, em nome de Jesus e de Sua
comunidade. E tudo isso, a partir da consciência de que ‘fomos chamados unicamente para
sermos enviados’; em disponibilidade plena, sem guardar-nos ‘reservas de autonomia’, para
ir aonde não há testemunhas nem semeadores de vida nova, de Evangelho, de Jesus Cristo, o
Salvador, o Filho de Santa Maria.
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CONCLUSÃO
Depois de ter feito uma análise da sociedade em confrontação com a vida
consagrada e de ter visto alguns desafios que precisamos afrontar hoje como
agostinianos recoletos, resta que vivamos nossa vida como consagrados com toda
a paixão e com entrega generosa, porque sabemos que a vida religiosa não vai
desaparecer. Tem um futuro que devemos ver com muita esperança, enquanto
vivemos o presente entre as coisas que temos que fazer, mas com toda a alma e
todo o coração. Numa palavra, com muita paixão: apaixonados por Deus,
apaixonados pelo Reino, apaixonados pelos negados da história.
Sabemos que a sociedade está mudando, a Igreja também e, igualmente, a vida
religiosa; mas se esta não estivesse mudando, é hora de que comece a mudar,
como aponta Bartolomeo Sorge no documento já citado: “Cabe-nos abrir o
caminho ou, antes, descobrir o caminho que o Espírito Santo nos está abrindo para
gestar o novo modelo de vida religiosa, já que a vida religiosa está em crise, mas o
Espírito Santo não”. Estamos vivendo um momento oportuno para dar um passo à
frente na vida consagrada.
Gostaria ainda de introduzir, neste momento, ao modo de anúncio publicitário,
um par de textos do Magistério da Igreja: um de Bento XVI e outro de Vita
Consecrata. Bento XVI diz:
A Igreja tem necessidade do vosso testemunho, precisa de uma vida consagrada que
enfrente com coragem e criatividade os desafios do tempo presente. Face ao progredir do
hedonismo, é-vos pedido o testemunho corajoso da castidade, como expressão de um coração
que conhece a beleza e o preço do amor de Deus. Face à sede de dinheiro, hoje amplamente
dominante, a vossa vida sóbria e pronta para o serviço dos mais necessitados recorda que
Deus é a riqueza verdadeira que não perece. Face ao individualismo e ao relativismo, que
induzem as pessoas a serem a única normativa de si mesmas, a vossa vida fraterna, capaz de
se deixar coordenar e, portanto, capaz de obediência, confirma que vós pondes em Deus a
vossa realização22.

E Vita Consecrata:
Vós não tendes apenas uma história gloriosa para recordar e narrar, mas uma grande
história a construir! Olhai o futuro, para o qual vos projeta o Espírito a fim de realizar
convosco ainda grandes coisas (VC 110).
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