Programa de
Formação Permanente
2018 Jovens, fé, vocação

8. Conselhos evangélicos.
Um fascínio e desafio para a juventude

2018

CONSELHOS EVANGÉLICOS.
UM FASCÍNIO E DESAFIO PARA A JUVENTUDE

CARTA AO LEITOR

Caro leitor, a paz!
Antes de qualquer explanação ou construção de hipótese, como promotores
vocacionais, a partir da experiência do encontro com os jovens e com os nossos
religiosos, devemos afirmar fortemente que “Deus é fiel e segue chamando a muitos
para o seguimento de Jesus Cristo”. Se olharmos para nossos seminários e vemos
um grande vazio é porque há alguma lacuna entre nós e os jovens que deve ser
preenchida. O seguimento vivido pela prática dos conselhos evangélicos continua
sendo um fascínio formidável, transfigurador e apaixonante para os que se colocam
em atitude de escuta, mas também é um desafio, já que vivemos numa sociedade
onde tudo é muito rápido, descartável, relativo e insustentável.
Tenhamos muito claro que quando falamos de juventude devemos entender que
são muitas as realidades que a compõem. Daí que, se queremos criar e manter um
diálogo, é preciso entender que são muitas expressões que formam essa etapa da
vida. Por isso é importante compreendermos que quando falamos de juventude,
devemos entender por juventudes que possuem características próprias e que
definem cada grupo, tribo, geração. Mas algo é comum a todos os jovens de ontem
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e de hoje: o fascínio por aquilo que foge de uma sociedade individualista, barulhenta
e presa aos ditames do consumismo. A interioridade e a vida em comum é o que os
jovens querem. A interioridade e a vida em comum é o que temos, a partir de nossa
identidade carismática, para oferecer.

NOVOS PARADIGMAS
O terceiro milênio é marcado por suas diversas mudanças assim como pela
sobrecarga de informações às quais estamos expostos e muitas vezes estamos
impossibilitados de acompanhar. Devido à rapidez com que as mudanças
acontecem e se impõem na sociedade vemos surgir novos paradigmas na forma de
ser e estar das pessoas, sobretudo dos jovens que estão em nossos colégios,
pastorais, ministérios. Dentre eles destacamos os seguintes fenômenos centrais
desse processo:
Partimos de um novo cenário mundial que vem sendo apresentado na sociedade, a saber: uma
profunda secularização, que consiste no propósito de organizar a vida pessoal e social sem
referência a Deus ou à transcendência. O estilo secularizado de vida tem permeado a vida
inclusive das comunidades cristãs e até mesmo a vida consagrada. Ao carecer de uma referência
absoluta se introduz, como conseqüência, o relativismo em torno à verdade, em referência ao
bem e ao respeito da beleza. Este estado da cultura faz com que as pessoas sofram o vazio de
sentido, que reclama uma nova proposta do Evangelho, como referência transcendente da
existência e como fundamento da verdade e do bem1.

O fenômeno migratório tanto das zonas rurais para as urbanas, como do país de
origem para outro de adoção transitória ou permanente, por razões econômicas ou
políticas, vem completar o quadro do novo cenário em que estamos. Este fenômeno
migratório provoca o encontro e mescla de culturas, e tem como conseqüência o
desmoronamento das referências fundamentais, dos valores morais, dos vínculos
identificadores. O resultado é o clima de uma extrema fluidez, dentro do qual se
reduz o espaço às grandes tradições, inclusive as religiosas, que têm como uma de
suas funções estruturar, de modo objetivo, o sentido da história e da identidade das
pessoas2.
Outro fenômeno que podemos apontar é o desenvolvimento dos meios de
comunicação, que é a base sobre qual se estrutura o fenômeno da globalização.
Junto aos inúmeros benefícios desta inter-conexão, pelo intercâmbio de
conhecimentos, de solidariedade e de bens materiais e culturais, se produz também
uma erosão das perspectivas das culturas locais, perde-se a capacidade das relações
1

Sínodo dos Bispos, XIII Assembleia Geral Ordinária. A Nova Evangelização para a
transmissão da fé cristã. Lineamenta, 6:
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentumxiii_po.html. Pesquisado em: 20 de março de 2018.
2 Cf. Ibid.
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interpessoais reais a favor das relações virtuais, a vida é vivida e assumida como
espetáculo para ser exibido. “É importante nunca esquecer que o contato virtual não
pode, nem deve substituir o contato humano direto com as pessoas, em todos os
níveis da nossa vida” –afirmou Bento XVI na mensagem para o 45º Dia Mundial
das Comunicações de 2011.
O seguimento de Jesus é a resposta à fidelidade de Deus em Jesus Cristo e
convite para prosseguir em comunhão de fé e de amor a obra que ele realiza e inspira
em seu Espírito e atualiza em seu povo. O seguimento é vinculo e comunhão com
Cristo; e é caminhar nele, com ele e por ele, pelo caminho que ele próprio percorreu
em obediência ao Pai.
A resposta a esse seguimento é o próprio estilo de vida que se assumi; fidelidade
que precisa ser interpretada e construída todos os dias em comunhão com os outros,
em espírito de missão, em abertura ao futuro e em sintonia com o eterno.
O caminho dos que o seguem é orientado pela vocação e passa pela resposta às
provocações da história. Para caminhar é preciso discernir os sinais dos tempos,
cultivar na oração as realizações e verificar as etapas em contínua conversão, pois
Jesus continua sempre chamando.
O estado da vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de
conhecer uma consagração “mais íntima”, que se radica no batismo e se dedica
totalmente a Deus. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem, sob a moção
do Espírito Santo, seguir a Cristo mais de perto, doar-se a Deus amado acima de
tudo e, procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do Reino, significar e
anunciar na Igreja a glória do mundo futuro3.

A JUVENTUDE
No atual momento histórico, a juventude se encontra imersa em uma rápida
mudança social e cultural. Grandes setores da juventude vivem no presente sem ter
uma consciência de seu passado nem do seu futuro, buscam experiências e
realizações pessoais imediatas; não entendem de compromissos definitivos. Muitos
se encontram em uma adolescência prolongada que gera um mal-estar, frustração,
agressividade, dependência. Sentem grande sede de transcendência, mas a negam
ou a relativizam4.
Por outro lado, é certo que há jovens que se sentem frustrados pela falta de
autenticidade de alguns de seus líderes ou se sentem cansados por uma civilização
de consumo. Outros pelo contrário, em resposta às múltiplas formas de egoísmo,
3
4

Cf. CEC, n. 916.
Cf. Documento de Aparecida, 50.
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desejam construir um mundo de paz, justiça e amor. “Finalmente, comprovamos
que não poucos (jovens) descobriram a alegria da entrega a Cristo...”5.
O Concílio Vaticano II deu um novo impulso à vida religiosa, renovando-a e
chamando-a a retornar às fontes carismáticas e a voltar-se para o mundo de hoje
com um olhar apaixonado pelos homens, de modo especial pelos jovens. A
centralidade da animação vocacional encontra em Jesus Cristo a motivação
principal e único fascínio, que sustenta o processo do despertar, animar e
acompanhar6.
O novo fascínio da vida religiosa parte de Cristo7, fruto de uma espiritualidade
de comunhão, que se torna sólida e robusta espiritualidade do agir dos discípulos e
apóstolos do seu Reino. Isto se concretiza no empenho que os religiosos devem
realizar no serviço aos jovens, no qual se reconhece o rosto do Cristo.
A animação vocacional deve caminhar de mãos dadas com a pastoral da
juventude na sua múltipla forma de se expressar. Procurando fazer com que o jovem
tome consciência da realidade, ajudando-o a discernir os apelos de Deus para uma
ação transformadora. Esse processo pedagógico, se bem aplicado, leva a um
progressivo engajamento a serviço da comunidade. Para isso é necessário ajudar os
jovens a perceberem a variedade de serviços possíveis e experimentá-los na prática.

COMUNIDADE OAR, FASCÍNIO OU DESAFIO PARA OS JOVENS DE
HOJE?
À escassez vocacional existente nos lugares tradicionais de promoção
vocacional, tem-se procurado responder com a diversificação e com a abertura a
novos campos vocacionais. A isto se responde com uma maior preocupação e
sensibilidade pela obra vocacional, e uma maior inserção na realidade eclesial dos
diversos países; trata-se de uma atividade nova, provocada talvez pela escassez
observada nos grupos vocacionais tradicionais, porém decidida e amorosamente
assumida e cultivada como responsabilidade para com as Igrejas locais e como
coroação de uma autêntica evangelização.
É muito clara a nova abordagem que a Ordem e seus membros assumiram há
alguns anos e que se manifestam nas seguintes tendências:

5

Bento XVI, Discurso inaugural dos trabalhos da V Conferência Geral do Episcopado da
América Latina e do Caribe (13 de maio de 2007): https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/pt/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html.
Pesquisado em: 23 de março de 2018.
6 Cf. CIVCSVA, Orientações sobre a formação nos institutos religiosos, n. 86.
7 Cf. CIVCSVA, Partir de Cristo, n. 34.
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Cresce entre os religiosos a convicção de que é necessária uma intensa
vivência da identidade agostiniana recoleta, ou seja, espírito de pertença,
como condição imprescindível para poder apresentar este projeto de vida
cristã ao homem de hoje de maneira acreditável.
A oração diária pelas vocações como uma necessidade constante em nossas
casas e ministérios; a preocupação pela animação vocacional tem crescido
pessoal e comunitariamente.
Por outro lado, existem casos em que os religiosos se responsabilizam pouco
da necessidade de uma animação vocacional, já que confiam que é levada a
termo pelos que estão designados para esse trabalho.
Constata-se a existência dos promotores vocacionais a tempo completo, em
alguns casos, na maioria de nossas comunidades, ainda que na prática não
se valoriza suficientemente sua figura nem se colabore adequadamente com
sua missão.
Há religiosos que estariam dispostos a trabalhar na animação vocacional,
porém necessitam programas concretos.
Em geral, trabalha-se na animação vocacional com uma metodologia – em
muitos casos – espontânea e carente da adequada coordenação; sente-se a
necessidade de que haja mais agentes especializados na animação
vocacional, assim como de programações rigorosas e sistemáticas com
avaliações periódicas como instrumentos metodológicos.

CONSELHOS EVANGÉLICOS: UM CAMINHO SEMPRE NOVO PARA OS
JOVENS

A compreensão e a vivência dos conselhos evangélicos passam por novos
enfoques e paradigmas. Daí a importância da formação contínua e a lectio divina
que fomenta o apostolado, expressando um fascínio sempre novo que ajuda a
superar os desafios da vida religiosa hoje e consequentemente desperta um fascínio
para os jovens. Mas é preciso que a vida religiosa olhe para dentro de si mesma e
se reafirme como caminho sempre novo num contexto de diluição.
É importante ressaltar que a identidade religiosa, o processo formativo e o
processo de acompanhamento vocacional se entrelaçam num dinamismo de
solicitude e de cooperação, sempre com a intenção de recordar aos jovens e
veteranos religiosos, e de afirmar para todos os jovens, o significado da consagração
religiosa para a Igreja.
A finalidade primordial da formação é permitir aos candidatos à vida religiosa e aos jovens
professos descobrir, em primeiro lugar, assimilar e aprofundar depois em que consiste a
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identidade do religioso. Somente nessas condições, a pessoa consagrada a Deus se inserirá no
mundo como uma testemunha significativa, eficaz e fiel8.

A vida religiosa sempre foi criativa e renovadora diante das adversidades e
necessidades de cada tempo e lugar. Daí que ela sempre está aberta à renovação que
o Espírito suscita no seio da Igreja, principalmente na vida de cada batizado que se
lança na radicalidade evangélica pedida pela consagração religiosa. O Concílio
Vaticano II apontou para uma adequada renovação dos institutos religiosos,
afirmando, sobretudo, que isto se daria de forma imediata e principalmente na
formação dos seus membros.
O Concílio, por sua vez, deu princípios doutrinais e normas gerais, no capítulo VI da
Constituição dogmática Lumen gentium e no decreto Perfectae caritatis. O Papa Paulo VI, por
sua parte, recordou aos religiosos que, qualquer que seja a diversidade de formas de vida e de
carismas, todos os elementos da vida religiosa sempre devem estar ordenados para a construção
do “homem interior”9.

A vida religiosa faz parte da vida e missão da Igreja porque reúne discípulos de
Jesus Cristo que querem responder, ao chamado que o Senhor faz, desde o despertar
vocacional, com a própria vida, com tudo o que constitui seu ser: desejos, sonhos,
realizações, fracassos, virtudes, pecados. A formação inicial e permanente surgem
como uma conveniente ajuda a tantos homens e mulheres a acolher “este dom
divino que a Igreja recebeu de seu Senhor e que com a sua graça conserva
sempre”10.
Somente animada por uma profunda renovação espiritual é que a formação na
vida religiosa poderá dar frutos abundantes e sinceros, que se configurem a cada
dia à pessoa de Jesus Cristo, fazendo com que a vida religiosa se torne para nossos
dias uma exegese viva da Palavra de Deus.
Devemos reconhecer também os impulsos da graça de Deus, que permitem ao fundador e
aos seus discípulos levar a cabo um aspecto da mensagem evangélica. Seguir a pobreza, a
obediência e a castidade não é simplesmente fruto de um mandamento, mas de uma chamada,
cuja resposta é dada em liberdade. Este é o sentido profundo que a vida consagrada nos oferece:
a certeza de um Evangelho vivo11.

Na vida e missão da Igreja cada carisma é uma palavra evangélica que o Espírito
Santo recorda à sua Igreja, pois não é em vão que a vida consagrada nasce da escuta
da palavra de Deus e acolhe o Evangelho como sua norma de vida. Para a vida
consagrada a radicalidade evangélica é estar enraizado em Jesus Cristo e firme na
fé, na esperança e na caridade, mergulhando no mistério amoroso de Deus, numa
doação esponsal, como viveram os santos12.
8

CIVCSVA, Orientações sobre a formação nos institutos religiosos, n. 6.
Ibid, n. 2.
10 LG 43.
11 J. B. de Aviz, “Escuta e diálogo”: L’Osservatore Romano, Cidade do Vaticano, 04 jun. 2011, p.
6.
12 Cf. Bento XVI, Mensagem às jovens religiosas em mosteiro da Espanha. Boletim da Santa Sé,
19 ago. 2011: http://noticias.cancaonova.com/noticia.php? id=283126. Acesso em: 22 fev. 2018.
9
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O carisma agostiniano recoleto deve ser um exemplo vivo disso, em cada
ministério em que está presente, como recordava o Papa Francisco, em seu discurso
aos frades capitulares: “Queridos irmãos... Neste momento, de modo especial, o
Senhor nos pede que sejamos seus ‘criadores de comunhão’... Os convido a manter
com espírito renovado o sonho de Santo Agostinho, de viver como irmãos ‘com um
só coração e uma só alma’ (Regra 1, 2)”.
É o encontro pessoal com Jesus Cristo que desperta no meio da juventude o
desejo de se entregar de maneira radical a Jesus Cristo e ainda alimenta a
consagração de cada jovem religioso e de todos os que já possuem uma larga
experiência na vida consagrada. A comunhão dos religiosos entre si e com toda a
comunidade eclesial manifesta o amor, dom derramado no seio da Igreja, que é
fruto de um único Evangelho: o Evangelho do Amor13. Este Evangelho é o que
temos para oferecer para um número sem fim de jovens que procuram o Amor.
A vida consagrada é válida pela grandeza moral e espiritual de homens e mulheres
transfigurados pela experiência de Deus, felizes por viver em comunidade com uma
fraternidade que não procede da carne e do sangue, mas do Espírito, dedicados com todas as
energias a colaborar na humanização do mundo, na realização do desígnio maravilhoso de
Deus, que quer que todos os homens se salvem. A vocação e a missão dos consagrados, homens
e mulheres, é ser “sensores” da história, que revelam os dinamismos históricos e os leem como
crentes, procurando descobrir a passagem do Espírito pelo mundo; a sua tarefa é ser “sentinelas
da manhã”, atentos a contemplar as sementes de bem que estão a germinar anunciando a
chegada da Primavera; profetas de esperança que não cedem ao pessimismo mas haurem luz e
energia da ressurreição, a vitória da vida sobre a morte14.

Devemos despertar no meio da juventude o desejo de seguir a Jesus Cristo,
independente da vocação que queiram abraçar em suas vidas. Dentre as vocações,
devemos convidar os jovens a seguir Jesus Cristo de maneira radical, pela prática
dos conselhos evangélicos, que consiste em ser sinal da presença de Deus no
mundo, através de um testemunho alegre e radiante, mesmo aportando diversos
obstáculos a serem superados. A vida consagrada continua a fascinar em nossos
tempos, pois ela, por ser uma total configuração com o Senhor Jesus, torna-se cheia
de sentido, é significativa, encantadora, capaz de preencher toda uma vida, diante
de uma sociedade individual e relativista.

13
14

7

Cf. Ibid.
J. B. de Aviz, “Escuta e diálogo… 15.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA E LECTIO DIVINA
INSTRUMENTOS DE POTENCIALIZAÇÃO DE NOSSAS COMUNIDADES
RELIGIOSAS PARA ATRAIR OS JOVENS

A formação contínua na vida religiosa é expressão da renovada necessidade de
tomada de consciência de todos os religiosos na vida e missão da Igreja. Sua
participação na vida da Igreja é dom da Trindade que impulsiona homens e
mulheres a testemunharem, com radicalidade, a consagração batismal, inserindo-se
na missão da Igreja; e esse testemunho atrairá jovens para seguirem a Cristo mais
de perto na vida religiosa consagrada.
A juventude hoje anseia, muito mais do que palavras bonitas que saem da boca
de nossos religiosos, verdadeiros testemunhos de vida coerente, a partir de uma
lectio divina, onde os consagrados se deixam transformar pela força da Palavra que
se faz vida.
A integração entre fé e vida é o objeto principal entre os religiosos, que desejam
intensificar a experiência de Deus com a oração, o carisma próprio, a vida
comunitária, a missão evangelizadora, a opção pelos pobres e a inculturação, com
um sério embasamento humano e teológico15. A preparação do religioso não deve
ser a meta mais importante da formação, mas ser iniciação à vida consagrada, que
introduza os religiosos na vivência diária dos conselhos evangélicos e na prática
pastoral, com a intenção de responder aos desafios de hoje.
A formação religiosa favorece o crescimento na vida de consagração ao Senhor desde os
inícios, quando uma pessoa pensa seriamente, pela primeira vez, em abraçá-la, até à sua
consumação final, quando o religioso encontra definitivamente o Senhor na morte. O religioso
leva uma forma particular de vida, e esta mesma vida deve estar em contínuo crescimento16.

Finalidade primordial da formação religiosa é assimilar e aprofundar o que
consiste a identidade religiosa, sua consagração a Deus e a presença no mundo
como testemunho da união esponsal estabelecida por Deus na Igreja. É Deus mesmo
o primeiro agente da formação, que chama à vida consagrada no seio da Igreja,
conservando a iniciativa realizada na vida do consagrado (1Ts 5,23-24; 2Ts 3,3)17.
Dado que a iniciativa da consagração religiosa vem após o apelo de Deus, segue-se que Deus
mesmo, operando pelo Espírito Santo de Jesus, é o primeiro e principal artífice da formação
religiosa [...] Uma comunidade orante e generosa, que constrói a sua unidade em Cristo e cujos
membros colaboram juntos para a missão, constitui um ambiente natural de formação18.

A oração é essencial para a formação contínua da vida religiosa e também é uma
forma primordial para pedir ao Senhor da messe que envie operários para a sua
messe, pois nela se expressa o desejo de aperfeiçoamento da consagração batismal.
15

Cf. C. P. de Genover, Teologia do batismo e vida religiosa renovada, Loyola, São Paulo 1985,
178.
16 CIVCSVA, A vida religiosa: elementos da Doutrina da Igreja aplicados aos Institutos
consagrados ao apostolado, n. 44.
17 Cf. CIVCSVA, Orientações sobre a formação nos institutos religiosos, n. 19.
18 CIVCSVA, A vida religiosa, n. 47.
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Daí que, pelo processo formativo contínuo, a oração dos consagrados, por ser
oração no Espírito de Jesus, é oração da Igreja e por isso, é oração da comunidade19.
O que aconteceu a Paulo é o que a comunidade formadora deve fomentar em cada um de
seus membros. Não um olhar para Cristo; não um imitar a Cristo; mas um transformar-se em
Cristo, para continuar sua encarnação. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim20.

A Igreja ensina que a vida religiosa somente pode ser sustentada por uma vida
de profunda e intensa oração individual, comunitária e litúrgica, onde os religiosos
são impelidos a conhecerem o Senhor ressuscitado de maneira pessoal e viva.
Nesse diálogo de amor, a iniciativa cabe a Deus (1Jo 4,10). É Ele quem vem ao nosso
encontro e se torna palavra viva em todas as coisas, a fim de convidar-nos à amizade. Ele “vem
saltando pelos montes, correndo pelas colinas... Colocado atrás de nossa casa, espia pelas
janelas, espreita pelas venezianas” à procura de sua amada (Ct 2,8-9)21.

Segundo Lourenço Kearns, na formação inicial recebe-se alguma orientação
sobre o ser e o agir da vida consagrada, porém com algumas lacunas que devem ser
aprofundadas na formação permanente, de uma forma mais realística, ou seja, com
os pés no chão22. Ele aponta a tentativa de muitas congregações e da CRB23 de
promover uma formação permanente que responda às exigências do hoje. Ainda
falta, contudo, por parte dos religiosos aceitar a necessidade de uma formação
permanente; afirmando que “a formação inicial, sem uma formação contínua em
todos os campos de nossa vida religiosa, não foi suficiente para enfrentar os novos
desafios da vida consagrada na pós-modernidade”24.
Enquanto que a formação inicial estava ordenada à aquisição pela pessoa de uma suficiente
autonomia para viver na fidelidade aos seus compromissos religiosos, a formação continuada
ajuda o religioso a integrar a criatividade na fidelidade. Pois a vocação cristã e religiosa reclama
um crescimento dinâmico e uma fidelidade nas circunstâncias concretas de existência, o que
exige uma formação espiritual interiormente unificante, porém flexível e atenta aos
acontecimentos cotidianos da vida pessoal e da vida do mundo. “Seguir a Cristo” significa pôrse sempre em marcha, evitar a esclerosação e a paralisação espiritual, para ser capaz de dar um
testemunho vivo e verdadeiro do Reino de Deus neste mundo25.

Há muitos fatores que contribuem para certa resistência à formação permanente
como fruto de intimidade com o Espírito Santo no seio da Igreja. O orgulho
intelectual, o medo de confrontos, o medo do auto-conhecimento, a estafa na vida
consagrada e o ativismo são predominantes e agentes contrários à participação dos
religiosos na vida da Igreja. Em contrapartida uma formação holística, com uma
19

Cf. S. Mª. Alonso, A vida consagrada, Ave Maria, São Paulo 1991, 455.
L. A. Castro, Deixar que o outro seja: o equilíbrio na formação, Paulinas, São Paulo 1983, 74.
21 C. P. de Genover, Teologia do batismo e vida religiosa renovada… 79.
22 Cf. L. Kearns, A teologia da vida consagrada, Santuário, Aparecida 1999, 210.
23 Conferência dos religiosos do Brasil, “No dia 11 de fevereiro de 1954, os superiores e superioras
maiores de ordens e congregações religiosas e de sociedades apostólicas, presentes no 1º Congresso
de Religiosos/as do Brasil, fundaram a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) como instituição
a serviço da Vida Religiosa Consagrada no Brasil”: http://crbnacional.org.br/sobre-a-crb-nacional/.
Acesso em: 10 fev. 2018.
24 L. Kearns, A teologia da vida consagrada… 110-111.
25 CIVCSVA, Orientações sobre a formação nos institutos religiosos, n. 67.
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atualização teológica na formação espiritual e pastoral, e uma renovada
compreensão da vida comunitária, dentre outros fatores, são pontos que auxiliam
uma nova vivência da vida religiosa que parte de uma nova relação com Deus26.
O primeiro responsável da formação permanente é cada um em sua relação com Deus, com
os membros de sua comunidade religiosa e com as pessoas às quais é enviado. É também
responsabilidade da própria comunidade, porque constitui o lugar no qual se expressa e se
desenvolve a vida consagrada na unidade dinâmica de seus membros, “sinal da vinda de Cristo
e fonte de grande energia apostólica” (EE 19)27.

A busca da verdade e o desejo de conhecê-la é o que motivará a formação na
vida religiosa a percorrer o caminho da maturidade debruçada sobre as Sagradas
Escrituras, pois o conhecimento é uma marcha de aproximação à Verdade. A
formação é permanente e depende principalmente da motivação pessoal, em
primeiro lugar, e depois da instituição. Enquanto ordinária ela permite ao discípulo
conhecer e identificar a presença de Deus em toda a sua realidade existencial.
Os conselhos evangélicos são, pois, apreendidos pelo religioso através do
método vital, mais que pela teoria. É crescer dia a dia no conhecimento de si mesmo,
de Deus, do outro. Começar cada dia com a Palavra, iluminando a vida e
permitindo-a entrar na escola do verdadeiro Mestre, é a função da lectio divina na
vida religiosa28.
A lectio divina se alimenta da Palavra de Deus, encontra nela o seu ponto de partida e a ela
volta. Um estudo bíblico sério garante, por uma parte, a riqueza da lectio. Que esta última tenha
por objeto o texto mesmo da Bíblia ou um texto litúrgico, ou uma importante página espiritual
da tradição católica, trata-se sempre dum eco fiel da Palavra de Deus, que se deve ouvir, e,
quiçá, até balbuciar, à maneira dos antigos29.

A lectio divina é fonte e respiração para todo fiel, sobretudo os religiosos que
bebem da Palavra diária e se alimentam da verdadeira comida, para depois distribuíla aos irmãos da comunidade religiosa e eclesial. A Palavra é fortaleza para cada
dia, a cada manhã. Assim como Cristo viveu cada dia a vontade do Pai, somos
chamados a percorrer os caminhos do conhecimento próprio, do outro, e de Deus.
No processo formativo a Palavra diz quem o religioso é, quem é o outro e o que
Deus quer de cada um. A leitura amorosa da Palavra ilumina o dia, as relações que
ocorrerão no decorrer do dia e ilumina a própria vida com o amor do Pai, pois “é
Deus quem fala através dela; é o eterno quem a inspirou”30. A ausência de um
apreço por um tempo determinado que favoreça o encontro diário e matutino com
o Senhor, através da lectio divina, pode ser um dos fatores da desmotivação entre
os religiosos consagrados.
26

Cf. L. Kearns, A teologia da vida consagrada… 110-111.
S. Bisignano, “Formação”: A. Aparicio Rodríguez, J. Canals (dirs.), Dicionário teológico da
vida consagrada, Paulus, São Paulo 1994, 472.
28 Cf. A. Cencini, La verdad de la vida, San Pablo, Bogotá 2009, 387.
29 CIVCSVA, Orientações sobre a formação nos institutos religiosos, n. 76.
30 A. Cencini, La verdad de la vida… 390.
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Na Palavra comunicada e no Pão partilhado o religioso encontra o sentido de sua
vida e de sua consagração religiosa. O mistério pascal torna-se “mistério” e lança o
homem no cumprimento da vontade do Pai, no Espírito de Jesus. Da Palavra
exaltada ao Pão partilhado o religioso se alimenta diariamente como o maná no
deserto, cada dia suprindo a necessidade da existência e as inquietações do
coração31.

VIDA RELIGIOSA E MISSÃO
A vida religiosa e a missão na Igreja se relacionam intrinsecamente com a
salvação de toda a humanidade, pois na sua essência genuína é uma atualização e
prolongamento da obra redentora de Cristo. Do mesmo modo que a Igreja prolonga
no tempo a presença e a ação salvífica do Filho, por sua ação missionária e
apostólica, a vida religiosa, expressão essencial da vida da Igreja, é
substancialmente missionária32.
O objetivo é procurar a salvação integral do homem, incluindo a promoção da justiça como
parte integrante da evangelização. Unir a formação teórica e espiritual à práxis apostólica. Isso
não deve constituir um mero “treinamento” para o futuro, mas um apostolado sério – apesar de
limitado – que servirá de referência para a abordagem de outros aspectos da formação. Evitarse-á, dessa maneira, uma formação “intelectualista” ou “espiritualista”33.

A missão da vida religiosa dentro da Igreja é constituir para o povo a passagem
da fé e da caridade para a esperança que se funda na certeza da atuação de Deus,
que levará todas as coisas a meta do Reino: a justiça; e como exigência de um
trabalho missionário em que se dê testemunho da fé e se expresse o amor.
Dizer que a VR pertence essencialmente à vida e à santidade da Igreja (Lumen Gentium 44)
é uma afirmação teológica. Ela significa antes de tudo que a VR brota e participa do mesmo
mistério fundante que constitui a comunidade eclesial LG Ca. I) e pela mesma força criadora,
surpreendente e gratuita que é o Espírito de Jesus Cristo34.

A Igreja é chamada a dar testemunho através da Palavra, apresentando-se, como
sinal escatológico do amor e da salvação de Deus para com os homens. A vida
religiosa, em sua dimensão eclesial, exerce sua função na medida em que assinala,
com profundidade, a sua consagração e a prioridade dos valores religiosos: a vida
de intimidade com Deus em contínua contemplação, a certeza de que é amado por
Jesus e a esperança, que transforma o nosso mundo de injustiça numa comunidade
fraterna e acolhedora, testemunhando o amor esponsal de Cristo35.
31

Cf. A. Cencini, La verdad de la vida… 390.
Cf. S. Mª. Alonso, A vida consagrada… 426.
33 C. P. de Genover, Teologia do batismo… 180.
34 C. Palácio, “Formação para a vida religiosa: alguns pressupostos”: Id., Cl. Boff e M. C. de
Freitas, Formação para a vida religiosa hoje, Conferência dos Religiosos do Brasil, Rio de Janeiro
1982, 98.
35 Cf. X. Pikaza, Esquema teológico da vida religiosa, Paulinas, São Paulo 1982, 78.
32
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Seria difícil descrever e até mesmo simplesmente enumerar as múltiplas maneiras diferentes
pelas quais as pessoas consagradas põe em prática, mediante o apostolado para com a Igreja.
[...] Tal dom divino corresponde às diversas necessidades da Igreja e do mundo, em cada época
da história; e, seguidamente, prolonga-se e consolida-se na vida das comunidades religiosas
como um dos elementos perduráveis da vida e do apostolado da mesma Igreja36.

Aqueles que abraçaram a vida religiosa, especialmente os fundadores e
fundadoras, tiveram a consciência de participar na missão da Igreja e de exercer, no
mais profundo de seu seio, funções insubstituíveis, intransferíveis, pois é chamada
a ressaltar certos aspectos da missão da Igreja, de acordo com a própria identidade
carismática. A missão, sem qualquer sombra de dúvida, e com a indispensável
distinção de tarefa, é dimensão essencial do carisma da vida religiosa, pois como
toda a vida cristã, é missionária desde sua origem37.
A missão situa-se mais na ordem do ser como radical ser-enviado, na ordem do carisma, da
graça originária; a tarefa é uma expressão histórica, transitória, operacional de viver esse serenviado num determinado contexto histórico. As tarefas podem e devem, portanto, ser
relativizadas e submetidas à crítica constante do Evangelho: para que não se tornem
“absolutos” e porque nem sempre são meios e sinais que deixam transparecer o evangelho38.

Na dinâmica do Reino de Deus a vida religiosa se apresenta como sinal da vida
futura, mas também é antecipação gozosa do dom de salvação que já encontra
significado, pregado e parcialmente realizado ao longo do tempo da Igreja. Esta
dimensão de sinal do Reino para o mundo é particularmente acentuada durante a
formação humana e espiritual da vida religiosa, que desperta um novo fascínio por
ela e buscam super os desafios que surgem em nossas sociedades.

FASCÍNIO E DESAFIOS DA VIDA CONSAGRADA HOJE
A consagração é o fundamento de toda a vida religiosa que se manifesta na Igreja
como evidente iniciativa de Deus que se transforma em relação envolvente e eterna.
É um ato divino, é ato de amor, pois é o Amado que chama a alguém para participar
de sua vida mais intimamente. É um ato que “fascina”, que “seduz”, que
“embriaga”, que resulta em puro dom.
A vida religiosa hoje continua a fascinar, pois ela expressa a união a Cristo por
uma consagração na profissão dos conselhos evangélicos, vivida no meio do
mundo, trabalhando no mundo, e sendo sinal para o mundo. “Os cristãos assim
consagrados esforçam-se por viver, agora, o que há de constituir a vida futura”39.
O Concílio Vaticano II foi um novo impulso à vida religiosa, renovando-a e
chamando-a a retornar às fontes carismáticas e a voltar-se para o mundo de hoje
36

João Paulo II, Redemptionis donum, n. 15.
Cf. J. C. R. García Paredes, “Missão”: A. Aparicio Rodríguez, J. Canals (dirs.), Dicionário
teológico da vida consagrada… 688.
38 C. Palácio, “Formação para a vida religiosa… 102-103.
39 CIVCSVA, A vida religiosa, n. 8.
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com um olhar apaixonado pelos homens. A centralidade da vocação religiosa
encontra em Jesus Cristo a motivação principal e único fascínio, que sustenta o
processo vocacional e formativo40.
A existência transfigurada pelos conselhos evangélicos torna o religioso
testemunha do amor, amor profético e silencioso, mas ao mesmo tempo protesto
eloquente contra um mundo desumano, convocando, com seu próprio estilo de vida,
a promoção da pessoa e o despertar de uma nova compreensão da caridade.
O novo fascínio da vida religiosa parte de Cristo41, fruto de uma espiritualidade
de comunhão, que se torna sólida e robusta espiritualidade do agir dos discípulos e
apóstolos do seu Reino. Isto se concretiza no empenho que os religiosos realizam
no serviço aos irmãos, no qual se reconhece o rosto do Cristo pobre e sofredor.
Com o dinamismo da caridade, do perdão e da reconciliação, os consagrados se dedicam a
construir na justiça um mundo que ofereça novas e melhores possibilidades à vida e ao
desenvolvimento das pessoas. A fim de que uma tal intervenção seja eficaz, urge cultivar um
espírito de pobre, purificado de interesses egoístas, disposto a executar um serviço de paz e de
não violência, numa atitude solidária e cheia de compaixão pelo sofrimento alheio42.

O amor na vida religiosa é o centro constitutivo de sua razão de ser e de agir,
pois é âmbito, lugar sagrado, onde se vive o Evangelho concretamente na vida
fraterna e comunitária. A vida religiosa é chamada a ser “epifania do amor de
Deus”43, que se traduza em fidelidade criativa e em insubstituível trabalho pastoral.
A renovação apontada pelo Concílio Vaticano II à vida religiosa, aponta também
os desafios da identidade e do agir de cada consagrado. Esses desafios se
caracterizam, sobretudo nas gerações mais novas, como medo da liberdade e da
responsabilidade, perda da consciência de história que se dá num contexto
neoliberal e midiático, como confusão entre vocação e profissão, e perda da fonte
de garantia44.
A vida religiosa se apresenta como uma forma especial de participação na vida profética de
Cristo, comunicada pelo Espírito a todo o povo de Deus. Exprime-se na primazia de Deus e
dos valores do Evangelho, em virtude da qual “nada pode ser preferido ao amor pessoal por
Cristo e pelos pobres, nos quais ele vive” (VC 84)45.

Sinal da grande vitalidade da vida religiosa é a capacidade de vibrar com os
exemplos dados pelos religiosos e religiosas que dão testemunho heróico de
fidelidade à sua consagração a Deus e aos irmãos, até a entrega amorosa da própria
vida. Exemplos que hoje nos fascinam a “romper” com as estruturas de morte e a
estabelecer já aqui, entre os homens, o Reino de Deus.
40

Cf. CIVCSVA, Orientações sobre a formação nos institutos religiosos, n. 86.
Cf. CIVCSVA, Partir de Cristo, n. 34.
42 CIVCSVA, Partir de Cristo, n. 35.
43 CIVCSVA, Partir de Cristo, n. 36.
44 Cf. J. B. Libanio, “Identidade do ser religioso”: Convergência 379 (2005/2) 39-42.
45 M. Lenz, “O que o Concílio Vaticano II tem a dizer à vida religiosa? Desafios sócio-pastorais”:
Convergência 388 (2005/12) 597.
41
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SINAIS DE ESPERANÇA E PREOCUPAÇÃO
Nas diversas comunidades cristãs em que vivem nossos religiosos percebem-se
sinais de esperança e de preocupação que afetam e condicionam a animação
vocacional.
Encontramos crianças, adolescentes, jovens e adultos que manifestam anseio de
serem livres e autênticos, preocupados pelo sentido de sua vida e desejosos de
fraternidade; próximos à Igreja, abertos ao transcendente, sedentos da Palavra de
Deus e da oração; neles se percebem traços de generosidade, espírito de serviço aos
mais necessitados, apreço pela vida comunitária e empatia com o carisma
agostiniano recoleto.
Constatamos como a cultura dominante está marcada pelo secularismo e o
individualismo, afetando plenamente a todos os setores da sociedade; também a
vida da Igreja, as comunidades cristãs e a vida agostiniana recoleta.
Por outra parte, nossas comunidades religiosas estão vivendo um rápido
envelhecimento, com certa perda de ânimo e de frescor na vivência dos
compromissos inerentes à sua vocação.

FREI ANDRÉ PEREIRA DE ARRUDA, OAR
FREI GUSTAVO BARBIERO MELLO, OAR
São Paulo e Vitória (Brasil)
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