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Equipes de Nossa Senhora 
Santiago zooo 

-SER CASAL CR1ST AO 
HOJE NA 1GREJA 
E NO MUNDO 

"Quantos forem os casais das Equipes de Nossa Senhora 
presentes, no ano 2000, em Santiago de Compostela, 
tantos serão, quando voltarem, os novos itinerários 

de esperança cristã que poderão ser traçados!" 

Ser, antes de fazer ... 

Enraizarmo-nos mais solidamente no Evangelho, 
Viver verdadeiramente nossa realidade, 

Sentirmo-nos amados para amar, 
Perdoar mais profundamente, ir mais longe nos engajamentos, 

apesar de nossas fragilidades, são os caminhos que somos 
chamados a trilhar, juntos, com muita fé, desde agora. 

E, antes disso, tomarmo-nos sal e fermento na massa da 
humanidade de amanhã. 

Equipe Responsável Internacional 





APRESENTAÇÃO 

Queridos casais e sacerdotes conselheiros espirituais 

É com muita alegria que a Equipe da Super Região Brasil vem lhes 
trazer um presente de Santiago de Compostela. 

É o fascículo denominado "Ser Pessoa", o primeiro da série dos 
três temas que compõem a prioridade de reflexão (SER CASAL CRIS
TÃO HOJE, NA IGREJA E NO MUNDO) do Movimento das ENS no 
mundo inteiro nos próximos três anos, e que é um dos frutos espera
dos do 9° Encontro Internacional das ENS em Santiago de 
Compostela, agora ao alcance de todos. 

Por diversas vezes, no ano passado, todos os equipistas foram 
convocados a ir até Santiago, ao menos em espírito, em oração e em 
unidade. Realmente, este foi um acontecimento fundamental para a 
vida das ENS, e ninguém deve ficar alheio ao projeto de reflexão que 
dali floresceu. 

Este tema deverá ser olhado na perspectiva de uma caminhada, 
como foi a própria proposta de Santiago de Compostela. Neste pri
meiro ano, teremos uma visão e aprofundamento do "SER PESSOA". 
No próximo o destaque recairá no "SER CASAL" e no terceiro ano, 
"SER CASAL NA IGREJA E NO MUNDO" descortinará nossa missão 
e compromisso. 

Este cenário de assuntos, de qualquer modo, permeará a reflexão 
que as ENS no Brasil, em perfeita sintonia com o Movimento Internaci
onal, deixará como pano de fundo para nossos retiros, tardes de estudo, 
noites de oração, sessões de formação, artigos na Carta Mensal e outros 
eventos ou instrumentos formativos próprios da nossa pedagogia. 

A Equipe da Super-Região sente-se no dever e, mais do que isso, 
tem a alegria de oferecer a cada equipista este fascículo, para que, 
através da reflexão como tema de estudo da equipe, se possa abraçar 
o mesmo ideal, se possa avançar no mesmo sentido que o Movimento 
percorrerá neste início de Milênio. 

Se, porém, não for adotado como tema de estudos, pedimos que 
cada casal reserve um tempo para estudá-lo individualmente, por ser 
este um assunto de interesse geral para o seu crescimento, a partir 
do contato direto com a reflexão da sua própria identidade como 
pessoa criada e querida por Deus, e com um papel indispensável a 
cumprir na história humana. 

Que Deus abençoe a cada um pela acolhida e pelo sentido de 
unidade que este seu esforço representará. 

Com o nosso caloroso e fraternal abraço, 
Equipe da Super-Região Brasil 
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JNTRODUÇÃO 

A nova orientação das Equipes de Nossa Senhora, para o 
começo do terceiro milênio, apresenta-se como uma série de 
questionamentos relativos às grandes realidades de nosso tem
po, questões essas que todos os equipistas membros das Equi
pes de Nossa Senhora são convidados a fazer a si mesmos como 
cristãos e como casais cristãos. 

Como viver concretamente as Bem-aventuranças e, por
tanto, como anunciar a presença ativa de Cristo nas nossas 
realidades atuais? 

Como viver concretamente nossos engajamentos de batiza
dos e de casais unidos pelo sacramento do matrimõnio no 
mundo de hoje? 

Como propor e, sobretudo, dar a todos aqueles que encon
tramos na nossa caminhada na Igreja e no mundo, o que temos 
recebido e o que continuamos a receber de Deus nas Equipes 
de Nossa Senhora? 

Transformai os vossos corações 
Crede na Boa Nova! 
Mudai de vida! 
Acreditai que Deus vos ama! 
Eu não venho para condenar o mundo, 
Eu venho para que o mundo seja salvo. 
Não venho para os sãos, nem para os justos, 
Eu venho para os doentes e os pecadores. 
"Eu sou a Porta", diz Jesus: 
Quem entrar através de mim será salvo; 
Quem crê em mim e na vida eterna. 
Acreditai nas minhas palavras e vós vivereis. 

(Chemin Neuf- G. 162) 
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SER CASAL CRlSTÃO HOJE 
NA lGRE)A E NO MUNDO 

Gênese da nova orientação 

O Movimento das Equipes de Nossa Senhora é uma comu
nidade de casais que querem viver os aspectos de sua vida sob 
o olhar de Deus; todos os aspectos de sua vida, isto é: vida 
pessoal, vida de casal, vida de família, engajamentos na Igreja e 
na sociedade. Sua espiritualidade os leva, portanto, a buscar 
uma vitalidade autêntica de vida conjugal, vitalidade essa, 
que se traduz tanto no plano espiritual, como no plano huma
no. Esse ideal de projeto de vida não pode ser assumido sozi
nho. Estabelecer sua fé e seu projeto de vida conjugal somente 
para a sua vida particular é algo ... insustentável. 

"Porque conhecem a própria fraqueza e a limitação das pró
prias forças, como também da boa vontade que os anima; 
porque a experiência de todos os dias prova-lhes o quanto é 
difícil viver como cristãos num mundo pagão, e porque de
positam uma fé indefectível no poder do auxílio mútuo frater
nal, decidiram unir-se em equipe." 

(Estatutos das Equipes de Nossa Senhora) 

Fazer parte de uma equipe é, pois, ousar sair de si mesmo, 
abrir-se, pôr de lado suas opiniões já prontas, deixar sua segu
rança bem estabelecida para se aproximar dos outros, para 
observá-los, para ouvi-los, para partilhar com eles uma "boa 
nova", para levar em conta suas esperanças e seus sofrimentos 
e nunca se esquivar diante dos apelos e das necessidades que 
cada um pode descobrir no seu caminho. Esse itinerário de 
progresso, todos os equipistas do mundo já o haviam recebido 
como proposta de vida na "Carta de Fátima", por ocasião do 
grande encontro das Equipes de Nossa Senhora, em 1994. 
Durante vários anos, meditamos juntos sobre as bodas de Caná, 
aprendemos a escutar melhor o Senhor e a agir de acordo com 
a sua vontade. Só Ele pode mudar a nossa pobre água em vi-
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nho e nos dizer o que é preciso fazer, hoje, para que a humani
dade seja feliz, mesmo que falte o vinho. 

Estamos, hoje, mergulhados em uma sociedade em profun
da mutação. É por isso que, no começo deste novo milênio, 
toma-se urgente que façamos uma reflexão adulta, isto é, cons
ciente, concreta, coerente e honesta sobre nossa missão e nos
so engajamento atual e específico de casais cristãos. Recente
mente, o Papa João Paulo II insistia com os movimentos de 
leigos e as comunidades novas para que dessem à Igreja e ao 
mundo "frutos maduros de comunhão e engajamento." A nova 
orientação dada ao Movimento "Ser casal cristão hoje na Igreja 
e no mundo" quer ser uma resposta a esse chamado. 

O contexto da vida atual 

De alguns anos para cá, o mundo no qual vivemos não é 
mais o mesmo. Tudo aquilo que constituía nossa maneira 
de viver está em plena decomposição e, ao mesmo tempo, 
em plena recomposição. Na maior parte dos assuntos refe
rentes à religião, economia, ética, sociologia e política, as 
mudanças se atropelam e se tomam cada vez mais rápidas. 
Muitas das grandes ideologias do último século estão fis
suradas. As antigas estruturas e as grandes instituições que 
antigamente nos davam segurança regulando cada etapa 
de nossa vida, apresentam, nos nossos dias, falhas inquie
tantes e fraquezas insuspeitadas. Os modelos do passado 
não são mais aceitos e os modelos do presente não estão 
ainda bem definidos. 

É por isso que a escala de valores muda continuamente. 
Nessa profunda crise de civilização, os homens parecem estar 
atordoados pelo turbilhão de liberdades e descobertas novas. 
Vivem, quase todo o tempo, na incapacidade de encontrar 
pontos de referência que possam ajudá-los a reencontrar seu 
equihbrio. Sem estar preparados para isso, entraram bruscamen
te numa nova era, a era da autonomia das pessoas. Cada um é 
convidado a elaborar seu próprio projeto de vida. Mas essa 
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nova busca de sentido sofre a influência de múltiplas correntes de 
idéias tornadas acessíveis graças ao desenvolvimento da 
informática e mesmo das novas pressões sociológicas, que impe
dem nossos contemporâneos de realizar um discernimento sufici
ente entre o bem e o mal. As pessoas, hoje, estão muito pouco 
preparadas para elaborar o sentido de sua própria caminhada. 

Estamos, também, em plena contradição. Os progressos da 
ciência e da modernidade prometiam ajudar a conquistar a 
felicidade, mas podemos constatar que a humanidade não é 
feliz. Ela quis se libertar, criar uma cultura nova e racional, rejei
tar toda e qualquer ligação entre fé e cultura, toda relação en
tre Deus e os homens. Foi um fracasso. O ter nos tirou o ser. Nós 
temos mais, mas nós somos menos. A nova cultura torna-se uma 
cultura de morte. A vida não é mais respeitada. A toda hora, 
vemos surgir novas formas de violência. Em muitos aspectos, 
nossa civilização atual se assemelha àquela neopagã, que os 
primeiros apóstolos conheceram. Nossa época se assemelha à 
do Evangelho, pois o cristianismo voltou à sua fragilidade inici
al. Ele não é mais entendido por nossos contemporâneos como 
indispensável à boa marcha da sociedade. 

A vida cristã atual 

No fim do século XX, o mundo, depois de ter rejeitado toda 
a ligação entre cultura e fé, acabou por conduzir a sociedade 
contemporânea para a secularização completa da vida e dos 
costumes. Progressivamente, chegamos a uma sociedade que 
vive sem Deus. A razão se distancia da fé. A política e a econo
mia recusam, quase sempre, toda relação com a ética. A reli
gião perde, cada vez mais, a sua influência pública. 

Para alguns cristãos, o fenômeno da individualização criou 
muito pessimismo. Isso se traduz por uma saudade grande do 
passado, diferentes formas de integrismo e até mesmo um gran
de medo diante do futuro. Para outros, o individualismo rei
nante faz com que se fechem numa bolha. São os que são cris
tãos para "eles próprios". O que se passa fora de seu círculo não 
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lhes interessa. Eles evitam comprometer-se e engajar-se. Esse 
imobilismo provoca neles diferentes formas de indiferença que, 
na realidade, revelam-se culpáveis e inquietantes porque elas 
os afastam da evangelização. 

Para os cristãos que querem reagir (como os membros das 
Equipes de Nossa Senhora), os acontecimentos de hoje são um 
apelo dos sinais dos tempos. Um apelo que abre caminho à 
interrogação, à reflexão, à busca, ao diálogo, ao discernimento 
sobre a dignidade da pessoa e sobre a vocação atual do casal 
cristão. Esse caminho deve logicamente levar a novos 
engajamentos de vida para renovar profundamente a Igreja e a 
sociedade de hoje. 

O Cardeal C. M. Martini, Arcebispo de Milão, referindo-se a uma pesqui
sa italiana recente, divide os cristãos atuais nas seguintes categorias: 

Os cristãos da seiva: 
Os cristãos do cerne: 

. Os cristãos da casca: 
Os cristãos do musgo: 

. Os outros: 

8% Aqueles que são engajados 
44% Aqueles que freqüentam com 

certa regularidade 
33% Aqueles que uivem à margem 

8% Aqueles que guardam um 
contato esporádico 

7% Aqueles que, apesar de batizados, 
declaram-se indiferentes e fora da Igreja 

Nos nossos dias, quando lançamos um olhar lúcido e hones
to sobre a nossa realidade, podemos constatar que tudo leva os 
homens de hoje a viver no presente. Mas esse presente pede aos 
homens, e especialmente aos cristãos de hoje, para que não se 
esquivem dos problemas, nem das perspectivas novas que se 
anunciam. Minoritários no mundo materialista atual, os cristãos 
se sentem cada vez mais isolados, fragilizados e estão preocupa
dos com o valor de sua própria influência. Mas é chegado o 
momento de nós nos interrogarmos para ver se essa nova fragi
lidade constitui uma desgraça sem remédio ou se, ao contrário, 
ela se apresenta como uma chance para a humanidade. 

A resposta a esta questão não nos será dada já pronta. No 
contexto atual, somos nós mesmos que devemos encontrá-la. 
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Com efeito, ela precisa da maturidade da nossa consciência e 
da nossa faculdade de nos tomarmos capazes de discernir o 
positivo nos grandes sinais dos tempos; precisa também da nos
sa generosidade, para responder ao chamado de viver concre
tamente na esperança cristã. Viver na esperança cristã é 
"evangelizar" o presente. Evangelizar o presente é procurar, na 
vida de Cristo, respostas novas e claras, para os novos proble
mas e as questões de nosso tempo. Redescobrir, sobretudo, na 
nossa fragilidade atual, um Deus que nos ama e que não nos 
deixa sós. Seu Espírito está em nós ... e também nos outros. 

Nas Equipes de Nossa Senhora, nossa pedagogia sempre nos 
ensinou que para progredir temos necessidade de ajuda mútua 
fraternal entre todos. Não se pode progredir sozinho, não se pode 
compreender sozinho, não se pode ser missionário sozinho. Só 
caminhando juntos, que nós poderemos dar, hoje, ao mundo, os 
frutos maduros de comunhão e de engajamento, porque se os 
cristãos se tomaram minoritários, não se tomaram marginais por 
causa disso. É indispensável aceitar serenamente e com fé a rea
lidade de sermos, agora, uma minoria. A Igreja não foi instituída 
para ser massa ... mas para ser fermento. Somos chamados a ser 
fermento em todos os pães do mundo. 

A nova orientação "Ser casal cristão hoje na Igreja 
e no mundo" se abre nessa perspectiva. Ela se propõe 
ajudar a todos os equipistas a tomar-se de novo "fer
mento e sal cheio de sabor", refletindo juntos para as
sumir engajamentos de cristãos adultos e responsá
veis neste novo milênio! 

Ser bons cristãos pode parecer um ideal acima de suas forças. 
Mas Jesus não fica apenas contemplando vocês, deixando
os sós para afrontar um tal desafio. Ele está sempre com vocês 
para transformar sua fraqueza em força. 

(João Paulo li- Visita a Israel- março de 2000) 

"Não tenhamos medo de nos tornarmos 
cristãos da seiva!" 
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I. A proposta 

Apresentar às Equipes de Nossa Senhora do mundo inteiro 
um itinerário de interrogaçáo ~ de reflexão que con
duza a uma conversão do coração, para responder às 
necessidades da Igreja e de nosso mundo atual. A base dessa 
reflexão foi elaborada a partir de inúmeros pontos de referên
cia oferecidos pelo trabalho da ERI e de numerosos casais de 
diferentes partes do mundo. Entretanto, é, principalmente, atra
vés de uma busca ao mesmo tempo pessoal e de casal, que essa 
reflexão poderá produzir frutos em cada um de nós, frutos ma
duros de conversão, de comunhão e de engajamento. Nós os 
convidamos, portanto, durante esses anos, a nutrir sua busca 
pela leitura assídua dos Evangelhos, pelo estudo de artigos de 
diversos autores, textos de conferências e de livros que tratem 
de temas em todos os domínios atuais das ciências humanas, 
da sociologia à teologia. Nós convidamos cada responsável 
das diferentes regiões do mundo a apresentar aos seus equipis
tas de base os dados que correspondem à realidade da vida 
atual nos seus respectivos países. 

Não queríamos fazer-lhes uma proposta que os levasse a 
entrar numa dinâmica de reflexão teórica muito afastada das 
realidades vividas. Isso não os engajaria em nada de concreto. 
Os diferentes temas se apresentarão pois como um convite 
insistente a um questionamento pessoal, de casal e mes
mo de equipe, tendo em vista uma mudança de vida. 

Um questionamento, porque interrogar é uma necessidade 
inata, inscrita em todo homem que busca conhecer e amar. É 
essa necessidade que nos leva a sair de nós mesmos e a avan
çar. Aquele que deixa de interrogar perde uma grande parte da 
sua capacidade de abertura e de discernimento. Perde muito 
de sua humanidade e pára no caminho de seu crescimento. 
Interrogar, é também abrir-se à confiança, uma vez que se trata 
de receber uma resposta de um outro ou de outros. É quando 
nos abstemos de interrogar que os pontos de referência se apa
gam e os sinais dos tempos não são mais visíveis. 
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As questões mais essenciais não serão necessariamente aque
las que serão propostas neste tema. Na melhor das hipóteses, 
serão aquelas que as equipes de base, com a ajuda de seu conse
lheiro espiritual, acharem importantes e redigirem ao longo de 
sua reflexão. E as perguntas que seremos levados a formular e 
colocar corajosamente, não serão elas as melhores respostas? 

2. As etapas de reflexão 

Primeiro ano: Refiexão sobre a pessoa humana 
• A pessoa humana, hoje 
• A pessoa humana no projeto de Deus 
• Cristão: aprofundar os sacramentos do batismo e da con

firmação 
• Cristão, hoje, para viver e fazer viver as Bem-aventuranças 

Segundo ano: Refiexão sobre o casal, hoje 
• O casal humano, hoje 
• O casal humano, imagem do Deus Trinitário 
• Cristãos casados: aprofundar nosso sacramento do ma

trimônio 
• O casal cristão para viver e fazer viver as Bem-Aventu

ranças, hoje 

Terceiro ano: Refiexão sobre nossa missão na Igreja e no mundo 
• Sempre prontos a prestar contas da esperança ... 
• Sinais e presença concreta do amor de Deus no mundo 
• Ministros do casal e da família 
• Chamados a curar 

3. A apresentação do tema de estudo 

A cada ano, é proposto o estudo de 4 capítulos. Cada capítulo é 
constituído de 2 etapas (cada etapa pode ser, eventualmente, tema 
de uma ou várias reuniões) 

Primeira etapa: Tomar consciência da realidade 
Para suscitar uma reflexão lúcida e sobretudo honesta sobre a 

realidade de nosso ambiente atual, partiremos para a descoberta 
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dos sinais de nosso tempo. Será bom que nos interroguemos 
como essa realidade influencia nossa maneira cristã atual de agir. 
Na reunião de equipe, formularemos as questões mais apropria
das à realidade, tal como ela é vivida por cada um. As buscas 
individuais e de casais, como também a reflexão, serão feitas a 
partir dessas questões que serão debatidas na reunião seguinte. 

Segunda etapa: Refietir para mudar e engajar-se 
A partir da reflexão efetuada na primeira etapa, poremos 

em comum reflexões e também novas perguntas de cada um. 
Tentaremos, então, com a ajuda e o esclarecimento do con
selheiro espiritual, definir juntos pistas para uma mudança 
de vida e os engajamentos concretos a serem tomados hoje. 

Parece evidente que entrar com generosidade na orientação 
supõe valorizar particularmente o ponto concreto de esforço 
"Escuta da Palavra". Será somente por um encontro pes
soal, assíduo e amoroso com a pessoa de Cristo do Evange
lho, que é "Caminho, Verdade e Vida", que chegaremos a 
descobrir as respostas e, principalmente, que encontraremos 
força para nos tomarmos coerentes com nossa renexão. 
O conselheiro espiritual poderá, então, desempenhar plena
mente o seu papel, ajudando os equipistas a descobrir as 
passagens do Evangelho mais apropriadas para o concreto 
de suas vidas, hoje, e trazendo-lhes uma interpretação corre
ta dos textos. Seria muito interessante que ele aproveitasse 
essa oportunidade para fazer descobrir e explicar a doutrina 
atual da Igreja sobre os temas abordados. 

4. Três disposições de coração e de espírito 1 para vi
ver essa orientação 
Para responder com generosidade a esse chamado à refiexão e 

ao engajamento, somos convidados a ver melhor, ouvir melhor e 
partilhar melhor. 

Essas três disposições vão ao encontro das três atitudes de nossa 
pedagogia: busca da verdade, abertura ao projeto de Deus para cada 
um de nós e para o casal, disponibilidade para o encontro, o diálogo e a 
comunhão com os outros. 
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Enxergar melhor 

Nosso mundo evoluiu mais, nestes últimos cinqüenta anos, 
do que em toda a história da humanidade. Essa evolução se 
acelera, ainda hoje, em quase todos os campos que concemem 
ao homem e à sociedade. No desequilíbrio complexo e perma
nente, causado pela desagregação das ideologias e das institui
ções, e também pelo "universo econômico" atual, inúmeras pes
soas se encontram sem luz e sem guia. Essas pessoas acreditaram 
que poderiam preencher as necessidades do coração humano 
com lazer, dinheiro e uma vida fácil, mas este é um caminho que 
não conduz à felicidade. Nossos contemporâneos estão em bus
ca também de novos valores vitais e de novos motivos de espe
rança. Eles desconfiam dos discursos e das doutrinas. Contestam 
que as instituições (inclusive as Igrejas) tenham o papel de ofere
cer um sentido para a vida. Escutam com mais respeito os teste
munhos de vida do que as palavras dos mestres. 

As pessoas de nossos dias são, acima de tudo, seduzidas 
pelo testemunho concreto e o engajamento daqueles que des
cobriram novos valores. Os homens clamam por sinais e, en
tretanto, Deus não cessa de colocar entre suas mãos os sinais 
de sua presença. 

Nós queremos convidá-los a perceber esses sinais, não so
mente se contentando em olhar passivamente todas as mu
danças atuais com um olho critico e mesmo medroso, mas dan
do tempo pra que tudo isso passe pelo coração, para descobrir 
e se conscientizar que hoje, ainda, cegos recuperam a vista, 
aleijados conseguem voltar a andar, leprosos são purificados, 
surdos escutam, mortos ressuscitam e a Boa Nova continua 
sendo anunciada aos pobres. Hoje, ainda, há uma quantidade 
de valores que se desenvolvem e que se revelam evangélicos, 
coisa em que não acreditávamos. 

Ouvir melhor 

Poderíamos nos sentir inquietos diante da tendência de cer
tos cristãos atuais a se fechar no que se passa na sua pequena 
comunidade, preocupados com seu estado de espírito e com 
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seu equilíbrio afetivo. O essencial não é, em primeiro lugar, "levar 
a Boa Nova às nações", como nos pede o Cristo? Temos pois que 
sair, tomar o largo, chegar à outra margem, para ouvir os apelos 
que se fazem cada vez mais numerosos. Esses apelos são os de 
uma sociedade que perdeu a confiança nela mesma e que busca 
novos pontos de referência. Ouvir os apelos cada vez mais insis
tentes dos responsáveis da Igreja, que chamam, para um 
engajamento criativo e adulto, os leigos, que têm sido em sua 
vida testemunhas privilegiadas de uma caminhada de amor, de 
fé e de esperança. Não nos podemos esquivar, "passar a uma 
certa distância" e continuar surdos a esses apelos. Não é sufici
ente olhar, mas é preciso "ouvir" para acolher a todos; é preciso 
"ouvir" para se tomar disponível em qualquer acontecimento. 
Como Cidinha e Igar, casal responsável pelo nosso Movimento 
na época, nos lembravam em Fátima: "Hoje, nós somos chamados 
a ser "sinais", num mundo privado de amor. Somos chamados a 
uma missão em comunhão com a Igreja. Somos chamados a desem
penhar um papel na pastoral da Igreja para o casal e a família". 

Partilhar melhor 
Muitos responsáveis da Igreja reconhecem, hoje, que as Equi

pes de Nossa Senhora têm sido um dom para a Igreja e para o 
nosso tempo. É chegada a hora de partilharmos esse dom mui
to mais concretamente do que fizemos até agora. Devemos nos 
conscientizar de que, durante mais de cinqüenta anos, temos 
sido cristãos privilegiados num fim de século difícil. Ora, tudo 
que temos recebido não é para ser guardado para nós, mas sim 
para dar aos outros. Somos convidados a estar sempre prontos 
a prestar contas da esperança que está em nós a todos aqueles 
que, de certa maneira, nos cobram. Quem são, nos nossos dias, 
aqueles que indagam os cristãos sobre seu projeto de vida? 
Será que já percebemos de verdade que, no campo da pastoral 
familiar do casal e da família, somos chamados a assumir um 
ministério concreto? Como assumir esse ministério em espírito 
de grande abertura e em comunhão com a Igreja, junto com 
outros movimentos que não o nosso? 
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Temas cle estudo 
Primeiro ano 

REFLEXÃO SOBRE 
A PESSOA HUMANA 

• A pessoa humana hoje 
• A pessoa humana no projeto de Deus 
• Cristão : aprofundar nossos sacramentos de batismo 

e confirmação 
• Cristão hoje para viver e fazer viver as Bem

aventuranças 
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Primeiro capítulo 

A PESSOA HUMANA HOJE 

Primeira reunião 

A. Preparo da reunião 

1. Tomar consciência para se fixar na realidade de hoje 

Qual é, hoje, o quadro geral do meio em que vivemos? 
Nós vivemos uma profunda crise de civilização. O quadro 

de valores e da vida muda continuamente sob a dupla pressão 
de uma economia que globaliza e de uma nova cultura racio
nal que quis se liberar, rejeitando toda e qualquer relação entre 
Deus e os homens. Além disso, vivemos em contradição. A 
modemidade2 prometia nos ajudar a conquistar a felicidade e 
constatamos que a humanidade não é feliz. Nós "temos mais", 
mas "somos menos"! Sob muitos aspectos, nossa cultura atual é 
semelhante a uma cultura de morte. A vida não é mais respeita
da e a dignidade da pessoa humana é, cada vez mais, vilipendi
ada. Entramos na era da autonomia das pessoas, mas nós não 

fomos preparados para isso. Muitos de nossos contemporâneos, 
estão desorientados, não sabendo mais a quem se ligar para 
restabelecer seu equilíbrio. 

O individualismo tende a crescer de maneira cada vez mais 
insistente, favorecendo a afirmação egocêntrica e a indiferen-

2 Modernidade: A modernidade é fundada na Razão e no Sujeito. Ela é 
deliberadamente voltada para o futuro e busca elaborar modelos novos 
e diversificados da sociedade. Tende a recusar toda intervenção de 
uma autoridade exterior. Proclama a distinção entre o poder religioso e 
o poder político. Exalta o racional (identificado às vezes com o científi
co) e o individualismo. 
Nunca se falou tanto da liberdade individual e da autonomia da pes
soa ... e nunca se foi tão dependente da publicidade todo-poderosa, das 
linhas de pensamento, de viver, de se vestir, de se divertir etc. 
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ça pelo bem comum. A pessoa se fecha sobre ela mesma, na sua 
própria realidade tranqüila. Sua preocupação é a de pertencer 
a um mundo onde o indivíduo possui um valor baseado nas 
aparências e procura viver "no rebanho", assumindo compor
tamentos homogêneos (de massa). 

De outro lado, no fim do século XX, valores muito importan
tes como a liberdade de consciência, a liberdade de pensa
mento e de religião, o laicato, a igualdade dos direitos da mu
lher, a tolerância com as diferenças e muitos outros valores 
começaram a ser realçados em muitos países do mundo. Con
quistaram, indiscutivelmente, espaços concretos de maior li-

. berdade e de maior democracia. Mas todos esses engajamentos 
têm também forças negativas como o nacionalismo e o totalita
rismo que conduziram a humanidade à corrida aos armamen
tos, à violência, às guerras, aos genocídios. 

Vivemos, também, uma nova relação a respeito do tempo. 
Ele é, hoje, vivido de uma maneira dispersa e não como um 
avanço linear. A falta de confiança no futuro trouxe uma 
focalização do desejo na urgência do presente. Tudo é "pra já". 

Que é feito, hoje, da dignidade humana? 
Sombras: 
Em todos os tempos, o homem tem procurado ser feliz, ten

tando "se realizar" plenamente. Para chegar a isso, ele precisa 
encontrar a harmonia entre sua dimensão espiritual e a dimen
são de corpo. Mas, mesmo na nossa época, esse equilíbrio está 
longe de ser alcançado, pois o mundo moderno continua a 
desarticular a relação entre corpo e espírito como se eles pu
dessem coexistir de maneira independente. A sede contempo
rânea de liberdade tem feito com que o lado espiritual seja com
pletamente negligenciado. 

Hoje, a pessoa é , cada vez mais, engolida pela tecnologia 
selvagem, em que as máquinas a ultrapassam em capacidade 
de produção e em capacidade de reflexão e memória .. O ho
mem tomou-se, ele próprio, uma máquina superada e ultrapas
sada. A sociedade moderna fez da competitividade industrial, 
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uma instituição. Essa competitividade tem, lenta e firmemente, 
destruído os fundamentos dos valores essenciais como os da 
fraternidade, da compaixão, do engajamento, da gratuidade e 
do tempo. Ela colocou a pessoa no caminho do individualismo 
que, na realidade concreta, a desvaloriza para melhor explorá
la; isola-a e mesmo a aprisiona numa falsa relação com os ou
tros e nos falsos valores centrados na facilidade. O grande risco 
do individualismo é o de fechar o homem no homem. 

É preciso, ainda, acrescentar que, sob a pressão econômica, 
os valores pessoais e familiares são, muitas vezes, sacrificados 
para aceder ou para assegurar o acesso ao trabalho. No turbi
lhão da vida moderna, o homem e a mulher não se dão mais 
um tempo para parar, para se interrogar, para ler, para refletir, 
para se encontrar, para dialogar, para rezar, para encontrar as 
respostas coerentes para suas mais importantes indagações. 

O homem moderno, transformado em ser solitário, tenta cri
ar para si mesmo uma plenitude de vida. Para isso, ele procura se 
livrar de tudo, até mesmo de Deus. Mas, então, ele não encontra 
ninguém a quem confiar sua própria fragilidade e seus fracassos, 
para poder ser perdoado e para viver de novo. Experimentando 
essa nova forma de vida, ele aspira a valores novos. Mas, sem 
Deus e sem direção, o homem, freqüentemente, se encontra "per
dido". Nessa situação desconfortável, ele procura, então, se ligar 
a qualquer coisa para conseguir um novo equilíbrio. Os mais frá
geis se tomam vítimas fáceis para os traficantes de droga e para 
as seitas. Muitos dos nossos contemporâneos se voltam para for
mas de religiosidade marcadas pelo esoterismo ou construídas a 
partir de amálgamas de religiões orientais. 

A pessoa não é mais respeitada. Ela é agredi da desde a mais 
tenra idade (pedofilia, trabalho infantil), passando pela adoles
cência (prostituição, droga), até a velhice (eutanásia). 

A falência das grandes ideologias criou um vazio, ao mesmo 
tempo que acordou o sonho das raízes e das riquezas própri
as de cada um. Como não ver que a questão de Deus está no 
coração desse problema? 

(João Paulo li- Visita à Eslovênia- 1996) 
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Luzes: 

Com a afirmação do individualismo, há uma tomada de cons
ciência progressivamente mais importante da dignidade da 
pessoa. O conhecimento e a aceitação das diferenças entre as 
pessoas vindas de nações, culturas, religiões, meios sociais dife
rentes conduziu a sociedade a relações mais construtivas entre 
os homens e a emergência de uma consciência universal. Mes
mo que os grandes progressos, no pluralismo das idéias, no 
diálogo religioso, no ecumenismo e em numerosos outros pro
blemas, ainda estejam por fazer, reconhece-se, hoje, o enrique
cimento mútuo que essas relações podem trazer. 

Embora as normas sociais se tenham reduzido a tal ponto, 
que existe no próprio coração da sociedade civil um laxismo 
perigoso, surge na nossa sociedade um começo de tomada de 
consciência de que não somos donos da vida e da morte. Isso 
permite derrubar certos tabus (debates públicos sobre a família, 
exploração das crianças, eutanásia etc ... ). Os debates sobre a 
eutanásia, por exemplo, fizeram aparecer a aflição das pessoas 
enfraquecidas pela velhice ou pela doença. Elas vivem em lu
gares onde são cada vez mais esquecidas, pois o sofrimento 
assusta os outros e é bem mais fácil isolar o doente do que 
cuidar dele. 

Graças ao desenvolvimento rápido da informática, um nú
mero cada vez maior de pessoas tem acesso direto às informa
ções que são ampliadas para o mundo todo (E-mail, comércio 
eletrônico). O mundo tomou-se uma grande aldeia. Esse fenô
meno abre horizontes novos e permite melhorar sensivelmente 
a capacidade de reflexão e de discernimento de muitas pesso
as. É assim que são criadas reações contra a "massificação" do 
pensamento intelectual, contra a valorização excessiva dos as
pectos materiais, contra as guinadas do neoliberalismo, contra 
a poluição, contra a exploração excessiva das riquezas natu
rais, contra a violência, contra a pornografia etc .... 

Na sociedade atual, que rejeita tão facilmente aqueles que 
não respondem mais às normas econômicas, homens e mulhe
res ousam valorizar, não somente sua singularidade, mas tam-
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bém a sua fragilidade e sua necessidade de Deus e dos outros. 
É assim que surgem e se desenvolvem movimentos, comunida
des novas e manifestações espontâneas de solidariedade. 

Existe uma clara tendência (que varia de acordo com o país) 
de aceitar o princípio da igualdade dos sexos. O papel da mu
lher é melhor reconhecido nos diversos setores de atividade, 
apesar de que muitas coisas ainda precisam ser melhoradas. 

O novo milênio se abre, portanto, sobre a perspectiva de um 
tempo em que os testemunhos de vida vão suscitar interroga
ções nas outras pessoas. Quando começamos a interrogar, não 
é isso o começo da descoberta de novas soluções? 

"Vocês não dizem que faltam quatro meses para a colheita? 
Pois eu digo a uocês: ergam os olhos e olhem os campos: já 
estão dourados para a colheita!" (Jo 4, 35) 

2. Interrogar-se para discernir 

Algumas questões3 que preocupam os casais, hoje: 
• Qual é e qual deveria ser minha atitude pessoal face à 

minha própria fragilidade? 
• Eu, que prezo muito minha liberdade de consciência, o 

que preciso mudar, no meu comportamento, para conse
guir dialogar com aqueles que têm idéias diferentes das 
minhas, para respeitar a liberdade de consciência deles? 

• A diversidade é um valor ou um perigo? É suficiente que 
eu aceite as diferenças pessoais ou seria preferível dar 
um passo adiante, "acolhendo-as e celebrando-as" como 
dom de Deus? 

• Que fazer para que nos sintamos "mais responsáveis" pe
los outros, além das conveniências e das obrigações da 
vida de todos os dias? 

3 Essas questões são apresentadas a vocês para orientar a sua refle
xão. Para que não haja dispersão, não pensem em responder a todas, 
mas a trabalhar, na reunião de equipe, as questões que, para vocês, 
são mais atuais e mais importantes para a sua vida atualmente. 
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• Como, sem perder nossa identidade própria, melhorar 
nossa capacidade de discernimento, não somente pela 
escuta e o diálogo, mas sobretudo pelo acolhimento e a 
boa vontade com respeito àqueles que exprimem idéias 
novas, que acreditam em novos valores e que vivem no
vas experiências positivas de vida? 

• No clima de ceticismo de nossos dias, como reajo face à 
decepção causada por todas as promessas não cumpri
das do mundo moderno? 

• A exclusão, a desigualdade social, a miséria atingem cada 
vez mais pessoas, mas são, principalmente pessoas que vi
vem isoladas e se sentem acabrunhadas. Entre esses isola
dos, encontramos excluídos, mas também pessoas que se 
isolam voluntariamente da sociedade. Como nos desem
baraçar de todas as justificativas que fazem com que passe
mos" a uma boa distância" dessas pessoas feridas pela vida e 
que encontramos, todos os dias, no nosso caminho? 

• No contexto da crescimento atual da desigualdade so
cial, que uso fazemos do nosso dinheiro cotidiano e de 
nossas riquezas? 

Suas questões pessoais: 
• Com respeito às pessoas que encontramos todos os dias, 

quais são as questões mais urgentes que são colocadas, 
hoje, na nossa consciência e que mais nos interpelam na 
nossa vida de casal, familiar, social e profissional? 

• Quais as outras questões que falam mais ao nosso co
ração? 

3. Descobrir a Palavra para transformar o coração 
(Esta passagem do Evangelho pode ser escolhida para a ora

ção na reunião) 
Quem é o nosso próximo? ... quem é o outro? (Lc 10, 25-37) 

Pistas para comentários: 
• "Parábola-chave para a boa compreensão do mandamen-
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to do amor ao próximo" João Paulo li-Veritatis Splendor 
• Ver notas a propósito dos especialistas em leis: TOB Lc 11, 52 
• Para obter a vida eterna: Amar a Deus e ao próximo como 

a si mesmo. 
• Tomar consciência de todas as nossas justificativas para 

"passar a uma boa distância", nós, que não exigimos mui
to de nosso comportamento cristão, enquanto seguimos 
de uma cidade santa para outra (de Jerusalém a Jericó) 

• Não são os outros, nem a lei, nem os princípios que de
vem nos dizer quem é o nosso próximo. Somos "nós" que 
devemos descobrir aquele que está no nosso caminho e 
fazer dele nosso próximo, ajudando-o com nossos própri
osmeios. 

• Jesus substitui a questão limitante "Quem é nosso próxi
mo?" (em outras palavras: "Que categoria de indivíduos 
merece minha atenção?") pela questão aberta "Quem se 
mostrou próximo daquele homem?" No caso relatado, tra
ta-se de um samaritano desprezado pelos judeus. Só de
pende de mim, de minha caridade, que todo homem, mes
mo inimigo, seja meu próximo. 

• O essencial: ser bom para todos os que encontramos no 
nosso caminho, sem escolher aquele que deve ser soco r
rido, sem limites para o que deve ser feito e dado. 

• Ir em frente e agir "fazendo a mesma coisa"! 

Outros comentários 
• Convidamos cada um de vocês a anotar aqui outras referên

cias que descobriram percorrendo o Evangelho, como tam
bém os comentários de seu conselheiro espiritual. 

4. O que diz a Igreja sobre a situação 
da pessoa humana, hoje? 
Existem inúmeras declarações recentes que podemos en

contrar nos últimos discursos do Papa, nas orientações pas
torais de muitas conferências episcopais, como também em 
trabalhos dos bispos e padres do mundo inteiro. Nós sugeri-
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mos que pesquisem o assunto com a ajuda de seu conselhei
ro espiritual. 

Será interessante e de grande utilidade reler a "Gaudium et 
Spes", especialmente o capítulo que conceme à condição hu
mana no mundo de hoje (capítulo 4). Nós nos limitaremos aqui 
a evocar certas passagens significativas. Por ocasião do último 
Concílio, o homem (isto é, a pessoa) é, efetivamente o pivô da 
Constituição pastoral da Igreja no mundo contemporâneo. 

"Para desempenhar tal missão, a Igreja, a todo momento, 
tem o dever de perscrutar os sinais dos tempos e interpretá
los à luz do Evangelho, de tal modo que possa responder, de 
maneira adaptada a cada geração, às interrogações eternas 
sobre o significado da vida presente e futura e de suas rela
ções mútuas. É necessário, por conseguinte, conhecer e en
tender o mundo no qual vivemos, suas esperanças, suas as
pirações e sua índole freqüentemente dramática". (4, §I) 
"Marcados por uma situação tão complexa, muitos dos nos
sos contemporâneos são impedidos de discernir verdadeira
mente os valores perenes, harmonizando-os de modo ade
quado com as descobertas recentes. Assim, inquietos, eles se 
interrogam, num misto de esperança e angústia, sobre a evo
lução atual do mundo. Este curso das coisas não só desafia 
os homens, força-os, mesmo, a uma resposta". (1§5) 
"Entretanto, cresce a persuasão de que o gênero humano não 
só pode, mas deve fortalecer, cada dia mais, o seu domínio 
sobre as coisas criadas; além disso, que lhe compete estabele
cer uma organização política, social e econômica que, com o 
tempo, sirva melhor o homem e ajude cada um e cada grupo 
a afirmar e cultivar a própria dignidade". (9 §4) 

Poderemos reler também o parágrafo 40 da Encíclica 
"Veritates Splendor" do Papa João Paulo II. 

O ensinamento do Concílio sublinha, por um lado, a ativi
dade da razão humana na descoberta e na aplicação da lei 
moral: a vida moral exige a criatividade e o talento próprios 
da pessoa, fonte e causa dos seus atos deliberados. Por outro 
lado, a razão obtém a sua verdade e autoridade da lei eterna, 
que não é senão a própria sabedoria divina. ( .. .) 
A lei moral provém de Deus e nele encontra sempre a sua 
fonte: em virtude da razão natural, que deriva da sabedoria 
divina, ela é, simultaneamente, a lei própria do homem. De 
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fato, a lei natural, como vimos, "não é mais do que a luz da 
inteligência infundida por Deus em nós. (. . .) 
A justa autonomia da razão prática significa que o homem 
possui em si mesmo a própria lei, recebida do Criador. Mas, 
a autonomia da razão não pode significar a criação, por 
parte da mesma razão, dos valores e normas morais. Se esta 
autonomia implicasse uma negação da participação da ra
zão prática na sabedoria do Criador e divino Legislador ou, 
então, se sugerisse uma liberdade criadora das normas 
morais, uma tal suposta autonomia contradiria o ensi
namento da Igreja sobre a verdade do homem. Seria a morte 
da verdadeira liberdade. 

B. Para nos ajudar a refletir durante o mês 

Dez disposições práticas para promover e construir a paz com 
aqueles que nos cercam: 

1. Aceitarmo-nos, como somos, com alegria. 
2. Considerar que temos recebido mais do que nos falta; 

agradecer mais do que se queixar. 
3. Aceitar os outros tais como eles são, começando pelos 

mais próximos: nosso cônjuge, nossos pais, nossos irmãos 
e irmãs, nossos vizinhos. 

4 Falar bem dos outros e falar em alta voz. 
s. Jamais nos compararmos com os outros, pois uma tal 

comparação nos levará para o orgulho ou para a deses
perança, sem nos tomar felizes. 

6. Viver na verdade, sem ter medo de chamar "bem" o que 
está bem, e "mal" o que está mal. Resolver os conflitos pelo 
diálogo, não pela força. Guardar rancores pode nos fe
char na tristeza. 

7. Falar de outra pessoa em sua ausência nos leva a falar mal 
dessa pessoa ou a que nos queixemos inutilmente. É melhor 
abrir nosso coração com ela, num verdadeiro diálogo. 

8. Nesse diálogo, começar com alguma coisa que una e só 
depois abordar o que divide. 

9. Dar o primeiro passo, antes que anoiteça: "Que o sol não 
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se ponha sobre vosso ressentimento" (Ef 4, 26) 
10. Estar persuadido de que "perdoar" tem prioridade sobre 

"ter razão". 
(Cardeal Godfried Danneels "Heureux êtes-vous"-Pâques 1986) 

Proposta de questões para um dever de sentar-se: 
• Quem sou eu para você? Quem é você para mim? 
• O que os outros falam de nós? Somos capazes de nos 

vermos como os outros nos vêem? 
• Quais são "os meus excluídos" e quais são "os nossos ex

cluídos"? 

Sugestão para a escolha de uma regra de vida 
Escolher um esforço concreto a ser feito no próximo mês: 

Que posso fazer por uma pessoa com quem convivo e que habitual
mente procuro evitar, para que essa pessoa cresça espiritualmente? 

C. Troca de idéias sobre o tema de estudo 

Permanecendo sempre bem conscientes de que estamos 
reunidos em nome de Cristo para partilhar e compreender, nós 
lhes propomos fazer uma mesa redonda para que cada um por 
seu turno possa expor (sem ser interrompido!) o que pensa da 
pessoa humana no mundo de hoje. Nesse momento, cada um 
pode colocar suas próprias questões. Pode evocar, igualmente, 
suas experiências de vida e alguns dos problemas que precisa 
enfrentar, hoje. 

Com a ajuda de seu conselheiro espiritual, procurem selecio
nar algumas questões e alguns problemas entre os que foram 
relatados por cada equipista. Eles podem ser aprofundados 
durante o mês e discutidos na próxima reunião. 

Questões e problemas que serão discutidos na próxima reunião: 
Escrever o que hoje vocês combinaram aprofundar du

rante o mês e partilhar na próxima reunião. 
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D. Oração para o fim da reunião 

Ó Deus, 
Tu nos criaste pelo sopro de teu Espírito; 
Tu nos resgataste pelo sopro de teu Espírito; 
Tu nos santificas na tua santa Igreja pelo sopro de teu Espírito. 
Para que sejamos homem desse sopro, 
Para que nossa carne e nosso sangue, 
Para que nossa vida, nossas atividades e nossos sofrimentos, 
Sejam apenas uma inspiração constante do sopro de teu Espí
rito Santo, 
Não para nós, mas para a salvação do mundo: 
Nós não somos chamados a permanecer preguiçosamente 
em ti, a nos escondermos em ti, 
Nós somos chamados a estar no teu amor. 
Para que tu nos faças extravasar, para que tu nos disperses ao vento, 
Para que tu nos lances, como uma tempestade, aos quatro 
cantos do mundo, 
Ó Senhor, é preciso que venhas com toda impetuosidade, 
Ó Senhor, é preciso vir com toda a tua força, 
Ó Senhor, é preciso que venhas com todo o teu poder 
Ó Senhor, faça vir sobre nós o Pentecostes! 
E, por isso, Senhor, nós te rendemos graças, 
Quando começamos a sentir o teu Espírito, 
Que clama e age, que quer nos forçar, que quer nos empurrar, 
E que, impetuosamente, vem nos carregar! 
Senhor, mesmo que a angústia nos queime, 
Mesmo que a covardia se faça lancinante, nós te suplicamos, 
Arrebata-nos por inteiro, arrebata-nos carne e sangue, 
Arrebata-nos corpo e alma, toma-nos coração e espírito! 
Arrebata-nos por inteiro no teu furacão sagrado! 
Para que ele nos seja dado soprar, espalhar e iluminar 
Teu santo amor! 

Erick Przywara 

Segunda reunião 

A. Preparo da reunião 

1. Um lembrete ... 
Na reunião precedente, procuramos definir qual é hoje o 
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quadro geral de nossa vida no contexto bem preciso da crise 
de civilização atual. Tentamos precisar, rapidamente, a situação 
da dignidade da pessoa humana, hoje. Relacionamos muitos 
pontos negativos, mas também numerosos pontos positivos que 
nos devolvem a esperança. 

Em seguida, aprofundamos a parábola do bom samaritano 
para tentar compreender o valor que Jesus dá à pessoa humana 
que encontramos em nosso caminho, que encontramos sem ter 
escolhido esse encontro. De uma maneira surpreendente, Je
sus manda de volta o especialista em leis com a pergunta que 
lhe havia feito: "Mestre, que devo fazer para receber em herança a 
vida etema?" (uma questão da qual, aliás, ele conhecia bem a 
resposta) '~me o Senhor, seu Deus, com todo o seu cora
ção, com toda a sua alma, com toda a sua força e com 
toda a sua mente; e ao seu próximo como a si mesmo". 

"Vá e, você também, faça o mesmo". Eis o que nos é pedido: 
caminhar amando o nosso próximo como o bom samaritano. 
Ser bom para aqueles que encontramos no nosso caminho, 
sem escolher aquele que deve ser socorrido, sem justificações 
para "passar a uma boa distância", sem limite do que pode ser 
feito, do que podemos fazer e dar, para que aquele que está no 
nosso caminho seja amado como nós nos amamos. Nas equi
pes de Nossa Senhora, adquirimos uma pedagogia bem precisa 
para amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa 
alma, com toda a nossa força e toda a nossa mente. Mas, vo
cês não acham que já está na hora de elaborar, no nosso Mo
vimento, uma pedagogia da compaixão? Manter, acima dos 
conflitos atuais, nosso ideal de casal cristão e, ao mesmo tem
po, não deixar de amar, de acolher, de ajudar e ... de curar 
todos aqueles que somos chamados a encontrar. Essa peda
gogia não é uma mudança nos Estatutos, nem será definida 
por grandes princípios ou por uma autoridade; somos nós 
mesmos que temos de criá-la no casal, com a ajuda fraterna 
da equipe. É nesse espírito que nós lhes propomos preparar e 
viver esta segunda reunião. 

Para evitar uma troca de idéias teórica e favorecer uma re-
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flexão lúcida e honesta, sugerimos, na reunião precedente, que 
elaborassem algumas perguntas e citassem alguns problemas 
que lhes falam mais particularmente ao coração. Essas ques
tões e esses problemas, devem ser preparados levando em con
ta aquilo que foi lembrado acima. A riqueza da troca de idéias 
dependerá, em grande parte, da pesquisa que vocês fizerem, 
pessoalmente e em casal, e também da partilha das experiênci
as de vida. Não tenham medo de "mergulhar" no Evangelho 
para procurar as passagens que esclareçam suas idéias. 

"Ao mesmo tempo que propomos ao mundo e à sociedade o 
ideal do casal cristão, nós devemos continuar sendo, inteira e 
completamente, seres de compaixão para aqueles que fracas
saram, É fácil, para qualquer um, mostrar e propor um ideal 
e falar sobre ele; não é tão difícil... basta saber falar bem! 
Também não é difícil ser simplesmente homens e mulheres de 
compaixão, de misericórdia. É fácil, porque nós temos um 
coração! Mas é difícil guardar, ao mesmo tempo, o ideal e o 
coração misericordioso e combinar os dois. É preciso ser Deus 
para saber fazer isso; mas, como nós somos filhos de Deus, e 
irmãos e irmãs de Cristo, isso se torna possível". 

(Cardeal Daneels - Os encontros 
internacionais das ENS, julho de 1998) 

2. Mais algumas referências que poderão 
ajudá-los na sua reflexão ... 

"Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, 
façam vocês também a eles. Pois nisso consistem a Lei e os 
Profetas". (Mt 7. 12) 

Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: "Senhor, quantas 
vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete 
vezes?" Jesus respondeu: "Não lhe digo que até sete vezes, 
mas até setenta e sete vezes sete". (Mt 18, 21-22) 

Como pessoa, cada um de nós deve encontrar a justa medida 
numa relação consciente e livre com a realidade. (K. Rahner) 

O homem foi criado à imagem de Deus. O sopro vital do Deus 
eterno está em cada homem e lhe dá, assim, a imortalidade dos 
filhos de Deus. Pelo fato de o homem ter sido criado à imagem de 
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Deus, em cada pessoa, mesmo na mais fraca, na mais 
desfavorecida, brilha uma luz que reflete a grandeza do Criador. 
Certamente, os homens não são, todos, um espelho claro e puro 
que reflete, sem alterá-la, a luz do sol divino para os que o cer
cam. Mas isso é da competência de cada um. Deus faz brilhar, 
sobre todos os homens, seu sol, a luz da sua graça. O homem, aos 
seus olhos, é tão precioso que Ele se põe em busca de cada um 
de nós, seres fracos e desnorteados que somos, como o pastor 
parte à procura da ovelha desgarrada, tão preciosa para Ele (Mt 
18, 12). A dignidade que Deus confere, pelo seu amor, faz de 
todo homem uma pessoa, uma personalidade que se eleva aci
ma de tudo o que é baixo. De tal maneira Deus levou a sério a 
existência do homem, que Ele mesmo se fez homem. E Jesus, o 
Filho de Deus feito homem, manifestou, através de sua vida e de 
sua ação, quanto cada homem, cada pessoa é importante para 
Ele. Jesus não se dirige coletivamente à multidão dos que o cer
cam, seguem-no e se maravilham diante dos milagres. Ele se diri
ge a cada pessoa em particular, fala com aquele ou aquela que 
está na sua frente, convida-o para ser seu discípulo, cura-o ou 
lhe serve de consolação. Para Deus, a pessoa tem tanto valor 
que "até seus cabelos estão contados" (Mt 10, 30). A esse valor, a 
essa importância que Deus dá à pessoa, a resposta é a fé pessoal 
do homem. A cada homem é dada a incumbência de dar vida à 
sua relação com Deus, a seu amor, à sua confiança; em uma 
palavra: à sua fé nesse Deus, uma fé realmente vivida. Até quando 
rezamos juntos proclamamos o mesmo credo: "eu creio". 

Diferentemente do animal, o homem é criado por Deus como 
pessoa. Recebe um destino divino: desde que nasce, é como 
filho para sempre que ele é chamado a ser amado por Deus. A 
evolução do mundo encontra a sua finalidade no homem. Ela 
se completa no Cristo, Filho de Deus, seu alfa e seu ômega. O 
homem torna-se plenamente pessoa no meio divino 
que o Filho de Deus encarnado criou pelo sofrimento 
na cruz: esse meio é a Igreja, intimamente ligada à Eucaris
tia e à Palavra de Deus, inscrita na Sagrada Escritura. O homem 
encontra aí o sentido de seu destino. Ele comunga, na vida 
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divina, com todos aqueles que dizem "sim" a Deus no mundo 
inteiro, sem distinção de raça, cor, cultura ou religião. Uma tal 
plenitude, o homem não encontra nas sociedades, mesmo de
mocráticas, cuja ação se limita ao horizonte terrestre. Não vai 
encontrá-la nas experiências místicas, mais elevadas como aque
las do budismo, pois, se ele se beneficia nessas experiências, 
psicologicamente, desemboca, no fim, sobre uma realidade 
impessoal: o Deus pessoal está ausente. Ele não encontrará essa 
plenitude, também, na vontade de "produzir o homem" que 
governa atualmente nossas sociedades. Sob o impulso do "hu
manismo ateu", suscitado pelo nazismo e o leninismo, nossas 
sociedades marcham pelo caminho da autoprodução do ho
mem. O drama do humanismo ateu é o de suprimir a esperança 
que surge da vida divina prometida e dada, que abre o cami
nho do "homem novo", que vive de Deus, na Igreja. 

3. Descobrir o apelo de São Paulo para a 
transformação do coração (Fl2, 1-11) 
(esta passagem da Epístola aos Filipenses pode ser escolhida 

para a oração na reunião) 

Pistas e comentários: 
Esse hino, que manifesta o centro do mistério de Cristo, é trazi

do como justificação de nossa atitude de todos os dias em relação 
a nossos irmãos! É no momento de uma recomendação prática 
de São Paulo, que ele nos dá esse texto marcante, a propósito de 
Cristo morto e ressuscitado. Nossa fé em Jesus serve de funda
mento, justifica e, exige que seja essa a maneira do cristão se con
duzir: a moral como conseqüência da fé. Em Jesus feito homem, 
nos é revelada alguma coisa da "humildade de Deus". 

Outros comentários 

B. Para nos ajudar a refletir durante o mês 

A pessoa humana querida e amada por Deus 
Deus quis o homem ... Deu vida a cada homem e a cada 
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mulher. Todos e todas foram feitos como múltiplas imagens e 
múltiplas semelhanças do próprio Deus. Dessa maneira, nin
guém jamais poderá pretender se intitular Deus, e cada homem 
e cada mulher poderá sempre reconhecer no seu próximo, no 
seu irmão e na sua irmã, uma imagem original e uma semelhan
ça inédita de Deus. E cada um deverá se dirigir a Deus, não 
como "meu Pai", mas dizendo "nosso Pai". 

Deus quis a diferença ... Criou pessoas diferentes para que 
cada um pudesse se reconhecer como pessoa única e pudesse 
ser chamado pelo nome. Criou pessoas únicas para que elas 
pudessem ter irmãos e irmãs que sejam amados como eles mes
mos. Criou a beleza e a bondade para fazer nascer o desejo do 
encontro, da aproximação e da união. E Ele criou o tempo para 
a reflexão e o diálogo, para a partilha, para a conversão para a 
cura, para o perdão, para a compaixão, para a "esperança". 
Deus viu que tudo isso era bom, muito bom, muito bom mesmo. 

"Eu te fiz homem", disse Deus, 
"Tu és, portanto, livre! 
Livre para dormir, livre para levantar, livre para caminhar, 
Livre para olhar, livre para falar, livre para escutar, 
Livre para te calares, livre, até, para recusar. 
Eu te fiz homem", disse Deus. 
"Tu és livre também para te sentires amado e livre para amar 
também, 
Pois eu te fiz livre para receber e para dar, 
Eu te fiz livre como Eu, capaz de dar a vida, 
E, portanto, até ... de dar a tua própria vida, 
Porque eu te fiz homem à minha imagem e semelhança", 
disse Deus. 
"Então para seres esse homem, ainda hoje, 
Não tenhas medo de teu irmão! 
Vai, hoje, ao encontro de tua liberdade 
E abre os teus braços ... meus braços, 
Pois eu te fiz homem", disse Deus. 

Proposta de pergunta para o dever de sentar-se 
Quando e em que circunstâncias sou, concretamente, um 

rosto e um braço de Deus? 
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Sugestões para uma regra de vida 

• Rever a regra de vida do mês precedente e ver se real
mente conseguimos cumpri-la. 

• Fazer um esforço para ser, concretamente, rosto e braço de 
Deus para a pessoa que surgir no nosso caminho amanhã. 

C. Reunir-se para partilhar e compreender 

Por ocasião desta primeira etapa de sua reflexão sobre a 
pessoa humana nos nossos dias, vocês combinaram de, com a 
ajuda de seu conselheiro espiritual, aprofundar certas questões 
a fim de melhor enxergar, melhor ouvir e melhor partilhar, com 
os outros equipistas, sua situação de homem e de mulher na 
realidade da vida, da sua vida. 

No acolhimento e respeito das suas diferenças, seus proble
mas e suas riquezas, nós os convidamos a oferecer aos outros 
membros da equipe o fruto de sua pesquisa. Estejam vigilantes 
para agir como adultos no que se propõem, isto é, verdadeiros, 
abertos, responsáveis e disponíveis. 

Notas: 

"Se fores ao fim do mundo, encontrarás os vestígios de Deus; 
Se fores ao fundo do teu ser; encontrarás o próprio Deus." 

(Madeleine Delbrêt) 

D. Oração para o fim da reunião 

Espírito Santo, nosso conselheiro, 
completa em nós a obra começada por Jesus. 
Torna intensa e contínua a prece 
que nós fazemos em nome do mundo inteiro. 
Acelera em cada um de nós o advento 
de uma profunda vida interior. 
Dá o impulso a nosso esforço 
para que ele atinja todos os homens e todos os povos, 
todos ligados pelo sangue de Cristo, 
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todos associados à sua herança. 
Abafa em nós a suficiência natural 
e eleva-nos até o nível da humildade, 
do verdadeiro temor de Deus, da coragem generosa .. . 

Que nenhum vínculo terrestre 
nos impeça de honrar a nossa vocação. 
Que nenhum interesse possa, por covardia de nossa parte, 
Abafar as exigências da Justiça. 
Que os cálculos não reduzam 
à estreiteza de nosso egoísmo 
os espaços imensos da caridade. 
Que, em nós, tudo seja grande: 
a busca e o culto da verdade, 
a presteza do sacrifício, 
até a cruz e até a morte. 
Que teu Espírito de amor se espalhe sobre a Igreja, 
sobre suas instituições, 
sobre cada um de nós e sobre todos os povos. (João XXIII) 

"Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los 
do Maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não 
pertenço ao mundo. Consagra-os com a verdade: a verdade é 
a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu 
também os envio ao mundo. Em favor deles eu me consagro, 
a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. " 

(Jo 17, 15-19) 
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Segundo Capítulo 

A PESSOA HUMANA 
NO PROJETO DE DEUS 

Terceira reunião 

A. Preparo da reunião 

1. Conscientizar-se da realidade de ser cristão hoje 

Minoria no mundo de hoje ... 
Nossa sociedade está cada vez mais secularizada. A cultura 

dominante atual é, com efeito, toda impregnada de racionalismo, 
de positivismo e de laicismo. A filosofia do "ser" foi abandonada 
para desembocar "no vazio das idéias". De outro lado, assistimos 
a uma perda importante e generalizada da fé e da prática religio
sa. O número de vocações sacerdotais e religiosas diminuiu for
temente. A religião, considerada como um simples questão sub
jetiva, perdeu muito de sua influência pública. 

"Saímos do período do catolicismo sociológico, época em que a 
Igreja regulava todos os instantes mais importantes da vida, des
de o nascimento até a morte. Ela educava e orientava as consciên
cias, oferecia respostas ordenadas e que só comportauam uma 
interpretação para cada questão; organizava a pressão social para 
garantir a obseroância das normas e manter a comunidade no 
caminho certo". (R.Rezsohazy- UCL- LB 22.12.98) 

Progressivamente, chegamos a viver numa sociedade sem Deus. 
Mas, como lembrava João Paulo II, por ocasião de sua 

viagem a Eslovênia: "A queda das grandes ideologias criou 
um vazio, despertando, ao mesmo tempo, a lembrança das 
raízes e das riquezas próprias a cada um. A questão de Deus 
está no centro desse problema. 

Nossa sociedade tem, portanto, uma profunda necessida
de de santos, de pessoas que tenham uma ligação muito pró
xima com Deus e possam, de alguma maneira, tornar-se os in
térpretes de suas respostas". 

34 



Esta declaração evoca aquilo que declarava nosso fundador, 
o Pe. Caffarel no documento "A missão do casal cristão" em 1959: 
"O que importa efetivamente, na hora atual, é que, em todos os 
setores da vida moderna, a santidade de Cristo esteja presente. 
Nosso mundo tem uma necessidade imperiosa de leigos san
tos. Escutem bem: de homens e de mulheres entregues ao Cris
to, habitados por sua caridade, movidos por seu Espírito. Ope
rários, camponeses, chefes de empresa que sejam santos, artis
tas e cientistas que sejam santos, políticos que sejam santos. 
Santos, missionários e, talvez, mártires. Não esperemos que eles 
venham da geração espontânea" . 

... mas fermento na massa 
Quando contemplamos do exterior, somos marcados por si

tuações que poderiam nos levar ao pessimismo. Mas, atenção, a 
Igreja não nasceu para ser massa, mas fermento. Cada vez que, no 
curso de sua história, ela corre o risco de se tomar majoritária, rica 
e poderosa, o Espírito Santo, que a guia, se encarrega de reconduzi
la à pobreza de suas origens. Como o neo-paganismo atual, apesar 
de todo o seu poder, tem mostrado, largamente, sua incapacida
de de realizar uma sociedade humana mais feliz e mais fraterna, 
somos chamados a olhar" o interior" de nossa situação de cristão, 
hoje; olhar de maneira adulta com os olhos da fé. 

"Ser adulto no Cristo é viver por Ele numa misteriosa gratui
dade. Isso não quer dizer recusar-se a reconhecer a verdade 
de nossa vida e deixar de vivê-la como ela é. É buscar o seu 
sentido à luz da "Boa Nova ". É, com os olhos da fé, enxergar 
o invisível e admitir efetivamente que nosso destino último se 
encontra além de nossas forças, além do humano. Isso nos 
obriga a levar a sério, de uma maneira que nos é própria, 
tudo o que é humano". (Robert Guelluy) 

O que é ser cristão, hoje 

Sombras: 
• Derrocada do enquadramento cristão: queda no núme

ro das vocações, envelhecimento das comunidades reli
giosas e dos padres. 
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• Ser minoria no mundo atual traz novos problemas aos 
cristãos: medo, sentimento de impotência, fechamento 
sobre si mesmos, indiferença, tentação de integrismo ( opo
sição ao progresso) ... 

• A educação religiosa dos filhos tomou-se mais dificil num 
contexto não religioso ou mesmo, muitas vezes, hostil. 

• Carência ou impedimento de acesso à mídia, das infor
mações cristãs. 

• Heterogeneidade, falta de clareza e, às vezes, até mesmo 
falta de coerência na opiniões de certos membros da hie
rarquia sobre as questões concernentes à ética da vida. 
Essa situação ocasiona o surgimento de um mal-estar, uma 
distância, até mesmo de dificuldades crescentes de ade
rir às tomadas de posição do Magistério, sobretudo no 
que conceme à moral sexual. 

• Ignorância e desinteresse crescentes ante a moral social 
da Igreja. 

• Falta de respeito e indiferença crescente em relação à 
autoridade eclesial. 

• A cultura não religiosa toma-se invasiva, com uma rejei
ção progressiva de Deus e uma recolocação do proble
ma dos dogmas. 

• Certos cristãos se sentem pouco reconhecidos na Igreja, 
na sua singularidade como mulher e como homem. Sen
tem-se tratados como crianças, 

• Diminuição da prática religiosa e do conhecimento das 
próprias bases da fé. 

• Sucesso crescente das religiões e das filosofias orientais e 
do esoterismo. 

• Interesse crescente pelas amálgamas religiosas. 
(Nova Era) 

• Criação contínua de seitas; esse fenômeno atinge todos 
os níveis sociais. 

• Na atualidade econômica e face a uma pobreza cada vez 
maior, percebe-se uma grande omissão dos cristãos em 
evangelizar o uso de seu dinheiro. 
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Luzes 
• Importantes audiências do Papa com os jovens (JMJ) e 

com responsáveis das outras religiões. 
• Evolução positiva da teologia que ajuda a consciência indi

vidual e coletiva a rejeitar toda e qualquer situação inumana 
e preconiza uma evangelização que liberta o homem. 

• Reconhecimento, pelo papa João Paulo 11, da ação do 
Espírito Santo entre os leigos e do papel profético atual 
dos movimentos eclesiais de leigos e das Comunidades 
novas, na Igreja e no mundo. 

• Crescimento do voluntariado humanitário (religioso e leigo). 
• Recusa de muitos jovens de ser absorvidos pela massa. 
• Ecumenismo mais ativo, maior tolerância; espírito de 

maior abertura para com os seguidores do judaísmo e do 
islamismo e as outras religiões. 

• Durante o ano jubilar, reconhecimento, pelo Papa, de 
todas as faltas cometidas em nome da religião e seu pedi
do de perdão, em nome da Igreja. 

• Maior participação dos leigos na vida pastoral da Igreja e 
na vida paroquial em particular. 

• Surgimento de inúmeras formas de ajuda mútua e de 
comunidades fraternas. 

• Evolução positiva do reconhecimento do papel e da par
ticipação da mulher na tomada de responsabilidades e 
de decisões no seio da Igreja. 

u Ser cristão, significa ser uma pessoa verdadeiramente humana". 

2. Interrogar-se para discernir 

Algumas questões4 que muitos cristãos colocam hoje: 
• Como pessoa, o que faço de concreto, na formação de 

minha consciência de cristão, para enfrentar o vazio atual? 

4 Essas questões nos são apresentadas para orientar a nossa reflexão. 
A fim de não nos dispersarmos, não tentemos responder a todas elas, 
mas fixar, na reunião de equipe, as questões mais importantes e mais 
atuais para a nossa vida, hoje. 
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• Eu me vejo como mulher num mundo de homens? Que 
fazer para mudar essa mentalidade? 

• Quem pode me ajudar na minha angústia? Eu me vejo 
como cristão, num mundo não cristão; como católico 
liberal, numa igreja não liberal ; como pessoa adulta, numa 
Igreja que trata seus membros como crianças? 

• Tenho a impressão de que, hoje, é essencial e urgente que 
o cristão seja visto no nosso mundo como um exemplo a 
ser seguido. Mas será possível chegar a isso se não tiver
mos a coragem de reservar, na nossa vida sobrecarregada 
de atividades, o tempo necessário e suficiente? 

• Como promover, com determinação e lucidez, os valores 
cristãos no nosso lugar de trabalho? 

• Quais são os caminhos a tomar para educar nossos filhos 
num mundo não cristão? 

• Os engajamentos que tenho na sociedade civil são real
mente inspirados na minha fé cristã? De que maneira eu 
poderia melhorá-los? 

Questões pessoais: 
• Quais são as questões mais importantes e urgentes para 

vocês, hoje, em relação à vitalidade de sua vida cristã? 
• Quais são as outras indagações que guardam no coração? 

J. Descobrir a Palavra para transformar o coração 
(Esta passagem do Evangelho pode ser escolhida para a ora

ção na reunião) 
Ser pessoa humana no projeto de Deus hoje. (Mt 5, 1-16) 

Pistas e comentários: 
• A primeira parte deste texto é chamada "A carta do Rei

no". Ela deveria ser a carta dos cristãos de hoje. É preciso 
ter a coragem de levar a sério as Bem-aventuranças, como 
"ideal" de vida cristã. 

• Felizes são vocês ... quando forem perseguidos. Quais são as 
formas de perseguição, hoje? Dificuldade para não agir 
como todo o mundo numa sociedade que impõe sua ma-
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neira de viver? Sorriso condescendente dos outros, dos 
mais próximos, da família? Dificuldade em educar as cri
anças no espírito das Bem-aventuranças? 

• "Vós sois a luz do mundo ". Trata-se de viver uma vida sim
ples com alegria cristã e não de brilhar, a todo custo, para 
dar o bom exemplo: "Não pratiquem a justiça diante dos 
homens, só para ser elogiados por eles." (Mt 6, 1) 

• Prestem atenção que tanto Me (4, 21) como Lc (8-16) 
visam o Cristo, cujo ensinamento não pode ser guardado 
só para nós. 

Outros comentários 

4. O que diz a Igreja sobre a situação da pessoa humana 
no plano de Deus? 
Vivemos uma época ambivalente; ficamos aturdidos pelo 

fato de que várias coisas parecem verdadeiras ao mesmo tem
po. Verificamos, a cada dia, como se alarga o fosso entre os 
valores espirituais e as idéias recebidas na sociedade. Constata
mos, de um lado, a apatia ante tudo que é religioso e, de outro 
lado, uma abundância de publicações e de centros espirituais e 
uma onda de iniciativas e de sessões que testam o valor 
terapêutico de todas as espécies de sabedoria e de técnicas. 
Podemos nos mostrar extremamente generosos, mas também 
assustadoramente pragmáticos, impermeáveis ao sentido da 
abnegação. Nós insistimos sobre o que é bom, verdadeiro e 
belo, mas valorizamos "utilitários". 

No contexto da nova cultura, um verme corrói a saúde in
tema da Igreja. Às vezes, parece que se quer pôr tudo em dis
cussão, tanto no plano moral quanto no plano da doutrina. O 
ateísmo leva muitas pessoas a viver como se Deus não existis
se, como se Ele não fosse nem mesmo necessário. De um lado, 
a liberdade é considerada como o direito absoluto do ser hu
mano de decidir, com toda autonomia, o que deve e o que 
não deve fazer. Esta concepção desconecta inteiramente a 
liberdade da verdade. Do lado oposto, há a concepção que 
considera a liberdade como uma participação na liberdade 
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divina. Deus dá, ao mesmo tempo, liberdade e lei. Essa lei é a 
receita da felicidade. A diferença entre essas duas concep
ções reside essencialmente no fato de aceitar, ou não, Deus 
como o Pai dos homens. 

Existe uma separação cada vez maior entre a vida pública e 
as convicções privadas. As leis fazem, cada vez mais, abstração 
da verdade ou de uma escala de valores; elas são fruto de uma 
espécie de pesquisa repetida a cada eleição, ou então são resul
tados de inumeráveis interesses privados discordantes (étic~ e 
preservação da vida, regulamentação do casamento e da vida 
de família). É num clima como esse que a fé deve germinar, 
crescer e se expandir. Ela corre o risco de se tomar uma coisa 
puramente particular. 

Há também uma busca crescente da religião. Mas essa ne
cessidade religiosa está mais ligada ao consumo, à emoção, à 
terapêutica. A religião é utilizada como tantos outros produ
tos. Nós não esperamos que ela nos proponha idéias, princípi
os e regras, mas somente sensações, de preferência sensações 
de cura. 

O problema principal para nossos contemporâneos reside 
na dificuldade de ajustar umas às outras, essas três instâncias 
que, normalmente, deveriam estar na mesma linha: a verdade, 
a consciência pessoal e as leis civis. Então, os homens de hoje 
se refugiam no quadro protegido de sua consciência ou na lei 
civil minimalista, mesmo que seja completamente insuficiente. 

Na nossa sociedade, há uma porção de gente que vive sem 
nenhuma concepção de vida. 

A Igreja tem suas próprias deficiências (riqueza, poder, 
honras e também falta de transparência ou de credibilidade). 
Por vezes, há uma indiferença diante do sofrimento moral 
concreto das pessoas que se extraviaram em situações irre
gulares. Certos pastores não depositam confiança nos cola
boradores leigos. A Igreja, também, não procura cuidar de 
sua imagem na mídia. 

E, entretanto, a Igreja possui uma visão de futuro; ela dispõe 
de remédios para os males de nosso tempo, uma espiritualida-
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de própria que serve de paliativo ao sentimento de vazio e de 
frustração suscitado pelo consumo: um espírito de comunida
de capaz de derrubar os muros dos preconceitos, do naciona
lismo e dos reflexos étnicos que têm feito tanta devastação. A 
Igreja possui estruturas com experiência para trazer esperança 
ao nosso tempo. Os cristãos não são do mundo, mas estão mer
gulhados nele. O único instrumento de poder da Igreja é a 
palavra, com a certeza de que, em cada ser humano, a consci
ência capta essa palavra e a compreende. A igreja tem a missão 
de não se calar sobre o que é o ser humano. Ela pode testar o 
grau de humanidade em tudo que se passa na sociedade. Polí
tica, economia, legislação, seguridade social devem ser estabe
lecidas em função da homem. A Igreja foi mesmo além da lei de 
Moisés, introduzindo valores mais doces como a reconcilia
ção, o perdão, a sobriedade, a ascese, a solidariedade com os 
pobres, o despojamento evangélico, a não-violência e a abne
gação, chegando até ao dom da própria vida. 

A Igreja é semelhante à luz, ela ajuda a encontrar o caminho 
certo no labirinto dos valores. Ela é o sal que purifica a escala 
dos valores de todos os não-valores. Ela é o fermento que faz 
levedar a massa do nível do que é humanamente válido até o 
nível do Evangelho do Amor. 
(Extratos da mensagem de Natal de 1999 do Cardeal Danneels
Passaporte para um novo milênio- Doc. Católico, n° 2219 pp e ss) 

B. Para nos ajudar a colocar algumas questões 
durante o mês 

"Reconheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sem
pre prontos a dar a razão de sua esperança a todo aquele que 
pede a vocês, mas com bons modos, com respeito e manten
do a consciência limpa". (1 Pd3, 15-16) 

"Estando sempre prontos ... " 
• Prontos a prestar contas de quê? 
• Prontos a prestar contas para quê? 
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• Prontos a prestar contas a quem? 
• Estamos sempre prontos a prestar contas? 

" ... a dar a razão de sua esperança ... " 
• Nós temos uma esperança cristã? Se temos, somos capa

zes de expressá-la? 
• É uma esperança verdadeira? 
• Se é verdadeira, trata-se de uma esperança cristãmente 

justificável? 

• Estamos prontos a mostrá-la pela nossa maneira de viver? 

" ... a todo aquele que a pede a vocês ... " 
Quem lança hoje os apelos mais insistentes: 
• Aqueles que estão cansados de acreditar? 
• Aqueles que se sentem rejeitados pela sociedade? ... Rejei

tados pela Igreja? 
• Aqueles que estão no "supermercado" das religiões do 

esoterismo e que estão perdidos e decepcionados nas 
suas buscas? 

• Aqueles que são atraídos pelas seitas? 
• Outras pessoas que vocês conhecem? 

" ... mas com bons modos, com respeito ... " 
• Que fazer, na nossa maneira de falar, para convencer com 

doçura? 
• Que fazer para, em primeiro lugar, respeitar os outros? 

" ... e mantendo a consciência limpa." 
• Que fazemos para continuar a formar nossa consciência? 

Sugestão de pergunta para um dever de sentar-se: 
Escolham, na meditação acima, uma pergunta que lhes pa

reça importante para uma meditação em casal. 

Sugestões para a escolha de uma regra de vida: 
• Rever a regra de vida do mês passado e fazer um balanço. 
• Mostrar-se acolhedor e disponível à primeira pessoa que 
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encontrar e que lhe peça ajuda, para entender a dificul
dade que ela está vivendo. 

C. Troca de idéias sobre o tema de estudo 

1. Conscientes de que nos reunimos em nome de Cristo para 
partilhar e compreender, nós lhes propomos que cada 
um, a seu turno, fale sobre a sua situação como pessoa 
humana no mundo de hoje. Nessa oportunidade, todos 
podem colocar suas próprias questões. Podem igualmen
te falar sobre suas experiências de vida e alguns proble
mas que precisam enfrentar no dia a dia. 

2. Com a ajuda de seu conselheiro espiritual, procurem se
lecionar algumas questões e alguns problemas entre os 
que foram partilhados por cada equipista. Esses proble
mas podem ser aprofundados durante o mês e discutidos 
na próxima reunião 

Questões e problemas que serão discutidos na próxima reunião: 

"O dia em que se descobre o sentido de uma palavra do 
Evangelho é, para nós, o dia em que ela foi dita." 

(Jean Grosjean- Araméennes- 113,114) 

D. Oração para o fim da reunião 

Senhor, Tu que estás acima de nós, Tu, que és um de nós, Tu 
que estás também em nós, 
Faze com que todo o mundo te veja também em nós e que nós 
preparemos teu caminho, 
Que, então, nós agradeçamos tudo o que nos acontece, 
Que, então, nós não esqueçamos a miséria dos outros. 

Guarda-nos no teu amor como Tu queres 
Que todos os outros permaneçam no nosso, 
Que tudo o que faz parte de nosso ser 
Sirva à tua glória e que não nos desesperemos jamais. 
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Pois estamos em tuas mãos, 
E, em ti, tudo é força e tudo é bondade. 

Dá-nos um coração puro para que nós te vejamos, 
Um espírito hurrJtlde para que nós te entendamos, 
Um espírito de amor para que nós te sirvamos, 
-um espírito de fé para que nós permaneçamos em ti. 

Tu, que nós não vemos, mas a quem nós pertencemos. 
Tu, Senhor! 

(Adaptado de uma oração de Dag Hammarskjõld) 

Permanece em mim, Senhor, e então poderei brilhar como Tu 
Ao ponto de ser, eu também, uma luz para os outros, 
Luz, Senhor, que virá toda de ti. 
És Tu que, através de mim, iluminarás os outros. 

(Cardeal J. Henry Newman) 

Quarta reunião 

A. Preparo da reunião 

1. Um lembrete ... 
Na reunião precedente, procuramos definir a situação atual do 

cristão. Os tempos mudaram muito! VImos que isso traz novos pro
blemas e vocês decidiram discuúr, juntos, nesta reunião, as ques
tões que mais lhes interessam. Para ajudá-los a preparar bem a troca 
de idéias, queremos propor a vocês, a seguir, alguns elementos 
esclarecedores sobre o projeto de Deus para a pessoa humana. 

Em que Deus temos colocado nossa fé? 
Antes de tomar uma melhor consciência do projeto de Deus 

para a pessoa humana, é bom, num primeiro momento, interro
gar-se sobre a imagem que temos de Deus. Seria Ele um Deus 
longínquo, grande relojoeiro do universo, mestre ciumento de 
seu poder e de suas leis, ávido de louvores e penitências? Seria 
Ele parecido com um mestre de jusúça, inquieto, lançando sobre 
os homens um olhar inquisidor sobre sua fidelidade? Ou Deus 
seria, ao contrário, um pai que não somente dá a vida a todas as 
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pessoas, mas que procura, o tempo todo, repartir com elas a feli
cidade de sua própria vida? Um Deus tão apegado aos homens, 
que gravou seus nomes nas palmas de suas mãos, para que não 
sejamos apagados de sua memória? Um Deus que quer que a 
grandeza do homem seja a de estar "de pé" e não curvado? 

Seria Ele um Deus que perdoa 77 vezes 7? Um Deus muito 
próximo, acessível ao homem, um Deus que seria só amor? 

Deus criou o homem à sua imagem e semelhança; à imagem 
de Deus Ele os criou; e os criou homem e mulher. E Deus viu 
tudo o que havia feito. E tudo era muito bom. (Gn 1, 27;31) 

"Eis o que habita em nós. 
Cada homem, por mais desiludido que seja, traz em si um 
apelo a ir, de semelhança em semelhança, até tornar-se ima
gem de Deus. Como costumamos dizer em relação às crian
ças: 'Ele é agora o retrato do seu pai'. É bem a grande revela
ção do Evangelho: Jesus veio nos revelar o rosto do Pai, "a 
fim de que nós nos tornemos semelhantes a Ele, vendo-o 
como Ele é". (I Jo 3. 2). Tantos homens procuram a face de 
Deus para encontrar seu verdadeiro rosto! Tantos homens 
aspiram a isso obscuramente, sem conhecer o caminho! Tudo 
é dado desde o começo, mas tudo é dado em germe. Ao longo 
do tempo, com todo o impulso de sua liberdade, o ser huma
no torna-se cada vez mais homem, isto é, cada vez mais ima
gem de Deus, cada vez mais "santo". Desde o primeiro dia, a 
santidade é o horizonte do homem". 

(Georgette Blaquiêre) 

A antítese da fé não é a incredulidade, mas a violência. 
(Erasmo) 

2. O projeto de Deus para o homem 

"O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que 
o homem é criado por Deus e para Deus; e Deus não cessa de 
atrair o homem para si, e somente em Deus o homem há de 
encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. 
O mais sublime aspecto da dignidade humana está nessa 
vocação do homem à comunhão com Deus". 

(Catecismo da Igreja Católica , §27) 

A comunhão só pode se realizar entre pessoas. A Trindade é 
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uma comunhão de pessoas. O amor na Trindade não é um 
sentimento, mas uma pessoa: o Espírito Santo que faz a uni
dade do Pai e do Filho. De outro lado, a comunhão com Deus 
não pode se fazer sem que haja uma divinização. Cristo nos 
diviniza e, filho do Pai, não só recebeu a vida mas a sua vida. 
Cristo revela quem é Deus e quem é o homem. Somente quan
do formos plenamente homens, seremos divinizados. 
Não se trata de se divinizar a si mesmo. É sempre Deus que 
vem. Não há caminho do homem em direção a Deus. Deus 
não pode divinizar os indivíduos isoladamente, mas a hu
manidade inteira. Todos os homens são chamados a consti
tuir o povo de Deus. Não nos podemos divinizar a nós mes
mos, nem podemos fazer isso sozinhos. A Igreja é a porção 
da humanidade que acolhe visivelmente o dom de Deus. 

(Varillon- Alegria de crer) 

A grande preocupação de Deus é a de comunicar-se com 
os homens, de dar-se pessoalmente a eles, para estabelecer, 
com eles, uma comunhão; Ele se revela a nós como um noivo 
se revela à sua noiva, segundo a imagem usada freqüentemente 
no Antigo Testamento, com o fim de nos fazer partilhar de sua 
vida. A comunhão entre Deus e os homens é apresentada se
gundo uma fórmula bíblica: "Como uma participação à natureza 
divina". (2Pd 1, 4) 

Essa divinização não é em proporção inversa da humanização
quanto mais formos divinizados, mais nos tomamos homens. Então, 
quanto mais nos encontrarmos com Deus, mais nos tomaremos o 
que somos, melhor realizaremos nossa vocação de homem. 

Devemos sempre nos lembrar da resposta do Pe. Caffarel, 
fundador das Equipes de Nossa Senhora, aos quatro casais que 
o procuraram porque queriam conhecer melhor o pensamen
to de Deus sobre o amor humano, amor que era para eles ale
gria e riqueza, amor que não queriam viver à margem da fé. O Pe. 
Caffarel, evitando desiludi-los cruelmente, não citou definições 
jurídicas e regras morais, mas lhes disse: "Vamos buscar juntos, 

vamos nos unir e partir para a descoberta!". Busquemos, vamos nos 

unir e partir para a descoberta ... Essa é a postura inicial e essencial 
que deveria permanecer para sempre na vida de todas as Equi
pes de Nossa Senhora! Essas são as três atitudes comuns aos 
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casais e aos conselheiros espirituais, a quem Paulo VI pedia, mais 
expressamente, para ajudar os equipistas a "marchar na luz" (1 
Jo I, 7), "ajudando-os a pensar retamente, isto é, a discernir sua 
conduta na verdade; a querer o que é certo, ou seja, orientar sua 
vontade, como homens responsáveis, na direção do bem; a agir 
com retidão, isto é, a pôr sua vida, progressivamente, através das 
alternativas da existência, em harmonia com esse ideal de matrimô
nio cristão que eles perseguem generosamente". 

3. Descobrir a palavra para transformar o coração 
(Essa passagem do Evangelho pode ser escolhida para a 

oração na reunião) 
Mt5, 43-48 

Pistas de comentários: 
• A santidade de Deus é a medida ideal da nossa santidade, 

que se manifesta na bondade para com todos. 
• "Sede perfeitos": comparar com Lc 6, 36: sede misericordi

osos como vosso Pai é misericordioso. 
• Deus justifica a universalidade de nossa caridade pela uni

versalidade de seu amor. 
• O "Sermão da montanha" é, todo ele, um convite para 

algo que pode parecer loucura! Não se trata de cumprir 
um certo número de ritos, de atos - nisso "os escribas e 
fariseus" são imbatíveis- mas de tender para um ideal na 
busca de santidade. 

• A tentação é sempre a de perguntar "o que é preciso fa
zer" para ter a vida, a fim de saber quando é que já se fez o 
suficiente, quando é que terminamos nossa missão. Não é 
o reino do amor, mas da lei. Esse questionamento está na 
origem de todas as regras, de todos os mandamentos ... e, 
se a autoridade não dá uma resposta a ele, conclui-se que 
a Eucaristia dominical não é mais "obrigatória" e que, 
então, não precisamos mais ir ... "Tu amarás o Senhor teu 
Deus de todo o coração ... " 

Outros comentários 
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4. O que diz a Igreja sobre a situação do cristão hoje? 

"Os fiéis de Cristo têm uma missão que decorre do sacramen
to do Batismo. Marcados pelo óleo santo, os filhos de Deus 
permanecem eternamente membros de Jesus Cristo, sacerdo
te, profeta e rei. Eles participam da missão sacerdotal do Se
nhor, através de "todas" as suas atividades, suas preces e 
seus engajamentos apostólicos, sua vida conjugal e familiar, 
seu trabalho quotidiano, seu lazer de corpo e de espírito e 
mesmo as dificuldades da vida, se tudo isso for vivido no 
Espírito de Deus".( .. .) 
"Eles participam na missão profética, quando fazem brilhar a 
novidade e a força do Evangelho em todos os domínios de 
sua vida. Participam, finalmente, na missão real, quando, 
em plena liberdade, travam um combate espiritual contra o 
reino do pecado que está neles e no mundo, e resolvem servir 
a Deus e a seus irmãos, na caridade. Os leigos e todos os 
membros da Igreja tomarão consciência do valor do seu ba
tismo e saberão ajudar-se mutuamente e se sustentar, para 
permanecer como cristãos responsáveis, artesãos da paz, do 
diálogo e da reconciliação. Serão levados a pôr seus talentos 
e sua capacidade profissional a serviço do progresso de seus 
concidadãos e a participar ativamente da gestão social e da 
vida política de sua pátria". ( ... ) 
"Cristo deixou a seus discípulos a missão de anunciar o Evan
gelho a todas as criaturas ( cf Me 16, 15). Com a graça do 
Espírito Santo, sustentados pelos pastores, dos quais eles são 
colaboradores preciosos, os leigos são parceiros indispensá
veis no anúncio da Boa Nova, capazes de tomar sua parte de 
responsabilidade na vida e no desenvolvimento das comuni
dades cristãs às quais pertencem; eles são chamados a trans
formar o mundo como um fermento. Têm 'um papel próprio 
e absolutamente necessário' na vida da Igreja. Vivendo sua 
vida no mundo, trabalham, assim, no seu progresso e na sua 
santificação".(. .. ) 
"Para a renovação da sociedade e da Igreja, convido particu
larmente os casais a dispensar uma grande atenção à sua 
vida conjugal e familiar, esforçando-se para dar a seus filhos 
a educação moral e espiritual que fará deles adultos respon
sáveis. Quero louvar, também, o papel representado pelas 
mulheres, que têm a capacidade de manifestar seu talento 
nas circunstâncias mais diversas da vida humana e às quais 
convém oferecer uma participação mais importante e respon-
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sabilidade nas decisões eclesiais. (ENL, 50). Então surgirá 
uma nova primavera, primícias do mundo do futuro". 

(João Paulo li - 1° congresso dos leigos do 
Oriente Médio- Beirute 1997) 

B. Para nos ajudar a colocar algumas 
questões durante o mês 

• Estamos prontos em equipe, somos suficientemente irmãos 
e irmãs, para ser capazes de trocar testemunhos sobre 
nossas iniciativas pessoais e de casal, quando somos con
frontados com situações que não estão em harmonia com 
nossa fé? (Solidariedade com os excluídos da sociedade, 
utilização de nosso lazer e de nosso dinheiro, tomadas de 
posição no nosso lugar de trabalho, educação religiosa 
de nossos filhos etc ... ) 

• Na nossa vida de todos os dias, sobre que base está cen
trada a nossa busca atual de felicidade? 

• Que iniciativa poderíamos tomar, em conjunto, na nossa 
familia, junto aos ncssos amigos, no nosso lugar de traba
lho, para tomar "visível" nossa fé? 

• Teríamos a coragem de contar aos irmãos de equipe por 
que temos experimentado sentimentos de vergonha ou 
de medo de nos apresentar como cristãos no mundo atu
al? Seríamos capazes de citar algum momento em que 
isso aconteceu? 

• A que, concretamente, estaríamos prontos a renunciar 
para simplificar nossa vida e encontrar mais tempo para 
consagrar ao encontro com Deus e à educação cristã de 
nossos filhos? 

• Podemos refletir sobre a importância e a urgência que 
temos de assumir a nossa parte de responsabilidade cristã 
em todos os setores de nossas atividades? 

• Somos prisioneiros do nosso trabalho? De nosso lazer? 

Proposta de pergunta para um dever de sentar-se: 
Estamos conscientes, um e outro, de que somos chamados 
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por Deus e pela Igreja para ser "presença e fermento" e "presen
ça e sal" na massa humana de hoje? 

Sugestão para a escolha de uma regra de vida: 
• Rever minha regra de vida do mês passado e fazer um 

balanço do que consegui realizar de positivo. 
• Contar a meus filhos ou a uma pessoa bem próxima por 

que e de que maneira tento ser "mais homem" ou "mais 
mulher" para ser sinal no mundo de hoje. 

C. Reunir-se para partilhar e compreender 

Na primeira etapa de nossa reflexão sobre a pessoa humana no 
projeto de Deus, combinamos de, com a ajuda de nosso conselhei
ro espiritual, aprofundar algumas questões para enxergar melhor, 
compreender melhor e partilhar melhor, com os outros equipistas, a 
nossa percepção e nossas experiências pessoais de cristãos. 

No acolhimento e no respeito às nossas diferenças, aos nos
sos problemas e às nossas riquezas, somos convidados a ofere
cer, aos outros membros da equipe, o fruto de nossa pesquisa. 
Sejamos adultos neste momento, isto é, verdadeiros, abertos e 
disponíveis. 

Notas: 

'f\ consciência é o maior vigário de Cristo." (Cardeal Newman) 
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D. Oração para o fim da reunião 

Deus, nosso Pai, 
Tu que perdoas sempre, 
ensina-nos a perdoar, a nós também. 
É teu segredo, e Tu somente, 
podes nos ensinar. 

Não permitas 
que sejamos prisioneiros 
daquele nosso mal antigo: 
o de responder um golpe, com ou
tro golpe 
e de nos vingarmos. 
Dá-nos a coragem 
de verem nós 
o lado obscuro: 
sim, todo o mal que os outros nos 
fazem, 
nós também somos capazes de fazer. 
Nós somos apenas homens ... 

Dá-nos a coragem e a humildade 
de falar aos outros 
quando nos fazem sofrer. 
Que nós não nos fechemos, 
com suficiência e presunção, 
na convicção de que estamos certos. 
Que não pensemos em resolver o 
problema sozinhos. 
Não somos, afinal, irmãos e irmãs 
uns dos outros? 

Ensina-nos 
a ver os erros tais como eles eram, 

nem nos deixe exagerar inutilmen
te os detalhes: 
coloca-nos na verdade. 
E que, na nossa terra, 
a justiça, ela também, 
proclame o direito na verdade, 
integralmente e com humanidade. 

Permite que compreendamos 
aqueles que nos fizeram mal; 
dá-nos a coragem de perdoar, 
porque Tu o pedes 
e para que, em nosso coração, 
reine a paz. 
Permite-nos sobretudo acreditar 
que não existe nenhum mal 
que Tu não possas vencer, 
e que, sempre, teu perdão nos 
precede, 
antes mesmo que tenhamos en
contrado 
o tempo de perdoar os outros. 

Senhor e Pai bondoso, 
ensina-nos a amar nossos inimigos 
e a não ficar contando 
o número de vezes que devemos 
perdoar. 
Nós gostaríamos de ir bem além 
de setenta vezes sete, 
porque Tu o pedes 
e Tu és tão ligado a nós ... 

nem maiores, nem menores. Amém 
Não permita que os tomemos piores, (Jean Monbourquette) 
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. Terceiro capítulo 

APROFUNDAR 
NOSSOS SACRAMENTOS 

DE BATISMO E DE CONFIRMAÇÃO 

Quinta reunião 

A. Preparo da reunião 

I. Retomar consciência da importância de nosso batismo 
(estudaremos a importância da confirmação na próxima reunião) 
para melhor nos fixar cristãmente na realidade de hoje 

Cristãos hoje, estamos mergulhados num mundo que se afasta de Deus 
Hoje, para muitos dos nossos contemporâneos, o cristianis

mo não é considerado indispensável para a boa caminhada da 
humanidade. Além disso, na Europa, como em outros conti
nentes, o ateísmo prático e o materialismo se espalham larga
mente sem que sejam impostos pela força, nem propostos impli
citamente. 

Nos nossos dias, os jovens tomam-se cada vez menos cris
tãos pela herança familiar ou sociológica. Constatamos, igual
mente, um aumento no número dos não batizados, mesmo nas 
regiões de tradição cristã secular. Muitos batizados se deixam 
levar e esquecem que se tomaram, pela graça recebida, "criatu

ras novas" (cfGal6, 15), revestidos do Cristo. 
É por isso que a consciência cristã toma-se muitas vezes 

confusa, diante da dupla necessidade de conservar os valores 
cristãos e de se abrir a novos caminhos de liberdade. Neste 
mundo, que se afasta de Deus, não sabemos qual caminho se
guir, para tomá-lo presente no nosso tempo. Muitos cristãos 
esperam diretrizes novas da hierarquia da Igreja. Mas é antes 
em nós mesmos e em comunhão com os outros, que convém 
procurar os novos caminhos possíveis. É nesse estado de espíri
to que queremos convidá-los a refletir neste capítulo, sobre a 
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importância dos dois sacramentos que recebemos e que talvez 
estejam um pouco esquecidos: Batismo e Confirmação. Esses 
dois sacramentos, de um lado, nos fizeram entrar para a Igreja 
e, de outro lado, enviam-nos para escrever novas páginas em 
todos os postos avançados do mundo atual. E ninguém pode 
se esquivar desta missão! 

"O mundo espera um testemunho mais claro de homens e de 
mulheres livres, reunidos na unidade e que manifestam, pelo 
seu estilo de vida, que só Jesus oferece, de uma maneira intei
ramente gratuita, a única resposta que pode satisfazer seu de
sejo de verdade, de felicidade e de crescimento humano". 

(João Paulo li, 17a assembléia plenária do Conselho 
Pontificai para os Leigos - outubro 1997) 

Batizados para quê? 
O Batismo é o fundamento da existência cristã; é o sacra

mento da identidade cristã e integra visivelmente o novo cris
tão na Igreja, que é o povo de Deus. Pelo rito da imersão na 
água, o batizado é enterrado, simbolicamente, na morte de Cris
to para participar desde já da sua ressurreição. Ele é libertado 
de seus pecados, é feito filho adotivo do Pai e toma-se irmão de 
Cristo. Mas essa salvação que nos atinge pessoalmente, não nos 
é dada a título individual. Pertencemos a um povo de batiza
dos, reconciliado para além das divisões da humanidade. 

O sacerdócio é a função que assegura a ligação intermediária 
entre Deus e os homens, pois Deus não está no mesmo nível 
do homem. O sacerdócio assegura essa ligação, tanto na sua 
missão ascendente, fazendo subir para Deus os pedidos e as 
oferendas dos homens, como no sentido descendente, para 
fazer cair sobre o povo as bênçãos divinas. Ora, Jesus mudou 
tudo isso pela sua morre e sua ressurreição realizadas de uma 
vez por todas. Ele tomou-se o grande sacerdote de Deus, 
segundo a Epístola aos Hebreus, sacerdote de um sacerdócio 
único e definitivo que completa todos os que o precederam ao 
ponto de os abolir. Esse novo sacerdócio foi tão eficaz que 
todos os batizados podem participar dele, tomando-se, por 
sua vez, "sacerdotes", segundo o Apocalipse (1, 6). 
Pelo seu batismo, a existência dos cristãos tomou-se uma 
existência sacerdotal, isto é, uma oferenda pessoal a Deus e 
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aos outros e uma santificação do mundo. 
(Bernard Sesboüé- Crer- extratos -ver p. 448 a 451) 

"Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, 
povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravi
lhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz 
maravilhosa. Vocês que antes não eram povo, agora são povo 
de Deus; vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas 
agora alcançaram misericórdia". 

(I Pd 2, 9-10) 

Não confundir o povo de Deus com os leigos 
Uma das "novidades " do Vaticano II, falando da Igreja, é de 
ter começado por caracterizar a natureza do povo de Deus no 
seu conjunto e de só ter falado da hierarquia dos ministérios 
depois. Nos Tempos Modernos, os tratados sobre a Igreja só 
consideravam a pirâmide do Papa, dos bispos e dos padres; 
os fiéis eram apenas um apêndice. Agora, essas distinções 
não são tão importantes - o que não quer dizer que sejam 
secundárias- dentro do mesmo e único povo de Deus. Aliás, 
os padres, os bispos e o Papa permanecem como batizados, 
ou seja, fiéis cristãos como os outros. Eles participam do "sa
cerdócio comum" e receberam o mesmo dom e a mesma tare
fa de todos: viver sua vida como oferenda deles mesmos a 
Deus e a seus irmãos. O seu ministério não poderia constituir 
um álibi para fugir às exigências da existência cristã comum; 
o ministério, ao contrário, é uma exigência a mais. 

(Bernard Sesboüé- Croire- p. 450-451) 

Importante! 
Peçam a seu conselheiro espiritual para que esclareça, aos membros 
da equipe, a distinção entre o sacerdócio ordenado, que está ao servi
ço dos fiéis- o dos padres e bispos- e o sacerdócio comum dos fiéis, 
que é uma participação a um aspecto da existência de Jesus. São 
duas participações distintas ao único sacerdócio de Cristo. 

O Batismo não é, portanto, somente um sinal de identidade 
cristã. Ele é, também, uma missão a cumprir. 

"Todo batizado pertence definitivamente ao Cristo, é sempre cha
mado por Ele, marcado com seu sinal e enviado em missão por Ele." 
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2. Descobrir a Palavra para transformar o coração 
(Essa passagem do Evangelho pode ser escolhida para a 

oração na reunião) 
Jo 2, 24-25; 3. 1-21 

Pistas de comentários: 
• Nascer da água e do Espírito para entrar no Reino dos Céus. 
• Batismo e Confirmação 
• Aquele que promove a verdade vem à luz, para que suas 

obras sejam manifestadas. 
• Ser, antes de convencer. 

Outros comentários 

3. O que diz a Igreja sobre o batismo hoje 
O batismo é um rito que engaja a pessoa toda e lhe confere 

uma vida nova. Pedir o batismo para si próprio ou para seu filho, 
é assumir uma responsabilidade séria. Esse pedido engaja tam
bém a responsabilidade da comunidade toda. 

Receber o batismo é um ato de humildade e de verdade. As 
pessoas que vinham, em grande quantidade, para ser batizadas 
por João Batista, no rio Jordão, já confessavam seus pecados; 
elas admitiam que eram simplesmente humanas e que a justiça 
não podia vir de seus próprios méritos. Confessavam que suas 
vidas não tinham sido isentas de pecados e pediam perdão. Em 
tudo isso, eram humildes e sinceras. 

João Batista batizava na água, visando uma transformação 
profunda de mentalidade. Mas o batismo cristão não pára aí. 
Jesus chama todos os homens a receber o batismo que Ele 
mesmo recebeu. Quando um homem atende ao apelo de Je
sus e se faz batizar, ele reconhece que é pecador e confessa que 
acredita na Boa Nova. 

Jesus batiza no Espírito, faz de nós filhos adotivos do Pai; Ele 
batiza no fogo, pois queima o que tínhamos adorado, os ídolos. 
Ele queima o mal que temos em nós: nosso egoísmo, nossa in
justiça, nosso orgulho ... e nos livra do pecado original. 

Do batismo cristão nasce um homem novo, um homem sal-
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vo. O batizado vive a Páscoa do Cristo: deixando-se imergir nas 
águas, ele toma parte na morte de Cristo; acolhendo o Espírito 
de Cristo e recebendo a vida nova, ele se reergue, sobe das 
águas e toma parte na ressurreição do Senhor. Tomado filho 
adotivo do Pai, o cristão entra na Igreja: recebe a dignidade de 
"leigo", isto é, toma-se membro do povo de Deus, membro do 
Corpo de Cristo, pedra viva da Igreja, templo do Espírito Santo. 
O "homem velho", ferido pelo pecado, vivia sozinho; o "homem 
novo", livre do pecado, se incorpora à comunidade cristã. 

O batismo é um rito que engaja a pessoa toda e lhe confere 
uma vida nova. 

Receber o batismo é um ato de humildade e de verdade. 
João Batista batizava na água, visando uma transformação 

profunda de mentalidade. As pessoas lhe perguntavam: "O 
que devemos fazer?" Ele respondia: "Quem tiver duas túnicas, 
dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça a mesma 
coisa; sejam justos nos seus negócios; não pratiquem a violên
cia; não façam mal a ninguém". Mas o batismo cristão não 
pára aí. Jesus, antes de anunciar, pede o batismo de São João. 

(Extratos do Livre de la foi dos bispos da Bélgica) 

"Cristão, seja consciente de sua dignidade. Você participa, 
agora, da natureza divina; não degenere, sonhando com a 
decadência de sua vida passada. Lembre-se a qual chefe você 
pertence e de que corpo você é membro. Lembre-se que você 
foi arrancado do poder das trevas para viver na luz e no reino 
de Deus". (São Leão, o Grande) 

B. Para nos ajudar a colocar algumas questões 
durante este mês 
• Durante este mês, podemos refletir, tranqüilamente, sobre 

nosso batismo e portanto sobre nossa responsabilidade de 
engajamento concreto de cristão no mundo de hoje. Pro
curemos não nos perder (nós diríamos, quase, não "esca
par"), refugiando-nos em generalidades. O que devemos 
buscar é como exercer melhor nossa responsabilidade de 
ser irmão de Cristo, aqui, onde nos encontramos. 

• No contexto atual de vida, no qual o cristianismo não 
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dirige mais a vida pública, mas é reenviado à sua fragilida
de do início, "muitos homens e mulheres se colocam, 
massivamente, a viver como se Deus não existisse" (João 
Paulo II) . Será que nossa vocação de cristão permite que 
não enfrentemos essa realidade? Será justo desviar os 
olhos, com vergonha, ou mesmo nos escondermos, pro
curando justificações, a fim de não assumir nenhuma res
ponsabilidade nesse domínio? 

• Nos Estatutos das Equipes de Nossa Senhora, está escrito: 
"Eles ambicionam levar até o fim o compromisso do seu Batis
mo ... Fazem do Evangelho o fundamento da família ... Querem 
ser, por toda parte, os missionários de Cristo ... Querem fazer de 
todas as suas atividades, uma colaboração à obra de Deus e 
um serviço aos homens". De que maneira ressoam, hoje, 
esses engajamentos na nossa consciência de equipista? 

• "A Igreja não pode atravessar o limiar do novo milênio 
sem levar seus filhos a se purificar no arrependimento de 
seus erros, das suas infidelidades, das incoerências, dos 
atrasos. Reconhecer as fraquezas de ontem é um ato de 
lealdade e de coragem que nos ajuda a reforçar a nossa 
fé, tomando-nos preparados e prontos a enfrentar as ten
tações e as dificuldades de hoje". (João Paulo li) 

Segundo a comparação feita por Cristo, A Igreja não é chama
da a ser massa, mas fermento e sal. O fermento é destinado a 
fazer crescer toda a massa humana. O sal é chamado a dar 
sabor ao pão do mundo inteiro. Nosso fermento, então, 
deve permanecer bom, e nosso sal não pode tomar-se insosso. 

Proposta de pergunta para o dever de sentar-se: 
Como nossa dignidade de cristão implica ser fermento, sal e 

luz para a nossa família e para todos aqueles que encontramos 
no nosso caminho? Que modificação concreta vamos fazer em 
algumas atitudes "especialmente insossas" de hoje? 

Sugestões para a escolha de uma regra de vida: 
• Rever minha regra de vida e refletir sobre o que consegui 

fazer de positivo. 
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• Ousar reservar um momento para falar aos meus filhos ou 
aos meus colegas de trabalho, sobre aquilo em que mais 
acredito na minha vida de cristão. 

• Assistir filmes recomendados por nossos filhos ... para co
nhecer o que lhes interessa, e também o que os condiciona; 
para entrar na órbita deles em lugar de tentar conservá
los na nossa. 

C. Troca de idéias sobre o tema de estudo 

Bem conscientes de que estamos reunidos em nome de 
Cristo para partilhar e compreender, façamos uma mesa re
donda para que cada um, por seu turno, possa expor (sem ser 
interrompido) aquilo que quer expressar sobre a situação do 
cristão batizado no mundo de hoje. Nessa oportunidade, cada 
um pode colocar suas próprias questões. Pode evocar, igual
mente, suas experiências de vida e alguns problemas que ele 
precisa enfrentar hoje. 

Com a ajuda de nosso conselheiro espiritual, procure
mos escolher algumas perguntas e alguns problemas parti
lhados pelos equipistas. Essas perguntas e esses problemas 
serão aprofundados durante este mês e discutidos na próxi
ma reunião. 

Questões e problemas que serão discutidos na próxima reunião: 

D. Oração para o fim da reunião 
Senhor, 

Perdoa-nos nossos silêncios 
Quando devíamos falar. 
Perdoa-nos nossas palavras vãs 
Quando devíamos agir. 

Perdoa-nos por ter confundido 
Teu Evangelho com nossa sabedoria. 
Perdoa-nos por termos restringido 
nosso serviço 
Àqueles que amamos. 
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Perdoa-nos nossa mediocridade, 
Nossa falta de amor e de generosi
dade. 
Perdoa-nos nossas ofensas como 
nós perdoamos 
Àqueles que nos têm ofendido, 
E ensina-nos a perdoar. 
Sem ferir aos que perdoamos. 
Pelo Cristo, nosso Salvador. Amém. 

(Anônimo protestante) 



Sexta reunião 

A. Preparo da reunião 

1. Um lembrete ... 
• Na reunião precedente, tentamos compreender toda a 

importância de nosso batismo. Ele, não somente nos iden
tifica como cristãos, como também, fazendo-nos filhos de 
Deus, nos leva a ser ativos na Igreja e no mundo atual, 
pelo sacerdócio comum aos fiéis. 

"A fé não é só uma opinião, mas um engajamento". 
(François Varillon) 

• Onde quer que vivam, pelo exemplo de vida e pelo tes
temunho da palavra, todos os cristãos devem manifes
tar o homem novo que pelo batismo vestiram, e a virtu
de do Espírito Santo que os revigorou pela confirma
ção. Assim, os outros, vendo as suas boas obras, glorifi
carão ao Pai, e compreenderão mais perfeitamente o 
autêntico sentido da vida humana e o vínculo univer
sal de comunhão dos homens. (Vaticano II - Sobre a 
atividade missionária, n° 11) 

2. Retomar a consciência da importância 
da nossa confirmação 
No seu batismo, o cristão recebe o Espírito Santo que está na 

origem da sua vida nova. Mas há uma progressão na manifesta
ção de Deus e na comunicação de seu Espírito. Jesus nasceu 
do Espírito; desde o primeiro instante de sua vida, ele viveu sua 
relação de Filho; mas, no limiar da vida pública, o Espírito des
ceu sobre ele para autenticar sua missão. A Igreja nasceu do 
Espírito que Jesus lhe comunicou, pela sua morte e sua ressur
reição, para constituir um Povo novo: desde a noite da Páscoa 
ela já existia (Jo 20, 22). Mas, na manhã de Pentecostes, o Espí
rito a anima de coragem e espírito missionário para levar teste
munho de fé para toda a terra e para todos os tempos. 
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"Os que são fréis ao Cristo têm uma missão que decorre do 
sacramento do batismo. Marcados pelo óleo santo, os (!lhos 
de Deus permanecem, eternamente, membros de Jesus Cris
to, sacerdote, profeta e rei. Eles participam da missão sacer
dotal do Senhor, através de "todas" as suas atividades, suas 
preces e seus engajamentos apostólicos, sua vida conjugal e 
familiar, seu trabalho quotidiano, seu lazer de corpo e de espí
rito e mesmo as dificuldades da vida, se tudo isso for vivido 
no Espírito de Deus.(. . .) Eles participam da missão profética 
quando fazem brilhar a novidade e a força do Espírito em 
todos os domínios de sua vida". 

(João Paulo I! - 1° congresso de católicos 
leigos do Oriente Médio) 

Se o batismo dá importância à remissão dos pecados e a ado
ção filial, a confirmação manifesta, sobretudo, o dom do Espírito 
e a integração do batizado na Igreja missionária. Pedir para ser 
confirmado é um ato de coragem, pois o Espírito guia e sopra 
aonde ele quer: será preciso anunciar o Senhor e sair da sombra 
para brilhar como uma luz "que brilha para todos aqueles que 
estão na casa". "Vós sois a luz do mundo", diz o Senhor. Uma cida
de situada no alto de um monte não pode ficar escondida" (Mt 5, 14) 

3. O que diz, hoje, a Igreja sobre a confirmação? 

A plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias; 
devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Por várias 
vezes, Cristo prometeu essa efusão do espírito, promessa que 
realizou primeiramente no dia de Páscoa (Jo 20. 22) e, em 
seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. 
Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começam a procla
mar "as maravilhas de Deus" (At 2, 11) e Pedro começa a 
declarar que essa efusão do Espírito é o sinal dos tempos 
messiânicos. Os que creram na pregação apostólica e que se 
fizeram batizar, também receberam o Espírito Santo. 
Desde então, os apóstolos, para cumprir a vontade de Cristo, 
comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom 
do Espírito que leva a graça do batismo à sua consumação. 

(Catecismo da Igreja Católica -1286- 1287) 

A confirmação é o sacramento da esperança que traz em si a 
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promessa de uma força nova para se manter sem medo. Che
gamos à fé pelo batismo, mas a realidade de todos os dias nos 
mostra quanto é difícil manter-se fiel ao primeiro juramento. 
Todo homem tem necessidade de ser estimulado nas suas ações 
na luta de todos os dias. Temos necessidade de um ponto de 
apoio, de uma ajuda especial. O sacramento da confirmação 
contribui para solidificar e completar os efeitos do batismo. 

(Catecismo Alemão) 

Pela regeneração e a unção (batismo e confirmação) do Espíri
to Santo, os batizados são consagrados como casa espiritual e 
sacerdócio santo, para que, por todas as obras do homem 
cristão, ofereçam sacrifícios espirituais e anunciem os poderes 
daquele que os chamou das trevas para a sua admirável luz. 

(Vaticano li- O sacerdócio comum, n°10) 

É preciso compreender corretamente a experiência da fé. A fé 
é, antes de tudo, uma maneira de viver todas as coisas à Luz 
de Deus. Para o homem de fé, a realidade não é profana, nem 
sagrada, mas simplesmente sacramental: ela revela Deus, ela 
evoca Deus. Ela está envolvida na realidade divina. Como 
maneira de viver, a fé supõe uma atitude de contemplação do 
mundo: ela vê e descobre traços de Deus por toda parte. Mas 
não é suficiente que a fé seja viva, é preciso que ela seja verda
deira. Só é verdadeira a fé que se faz amor, verdade e justiça. 
O Deus vivo das Escrituras é um Deus que abomina a iniqüi
dade e ama a justiça. Os que Ele ama não são somente os que 
o aceitam, mas aqueles que constróem seu Reino que é um 
reino de verdade, de amor e de justiça. Somente a fé engajada 
é uma fé que salva e, por conseqüência, verdadeira. "A fé sem 
obras é morta" (fg 2, 14) 

"Há os que dão pouco do muito que possuem e fazem-no para 
serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas. 
E há os que pouco têm e dão-no inteiramente. Esses confiam 
na vida e na generosidade da vida, e seus cofres nunca se 
esvaziam. E há os que dão com alegria, e essa alegria é sua 
recompensa. E há os que dão com pena, e essa pena é o seu 
batismo. E há os que dão sem sentir pena, nem buscar alegria 
e sem pensar na virtude: dão como, no vale, o mirto espalha 
sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus 
fala; e, através de seus olhos, Ele sorri para o mundo. 

(Kalhil Gibran - O profeta) 

61 



4. Descobrir a Palavra para tomar consciência de nossa 
responsabilidade 
(Esta passagem do Evangelho pode ser escolhida para a ora

ção na reunião) 
AtB, 14-17 

Pistas de comentários 
• Anotar a prece de invocação para que venha o Espírito 

em plenitude sobre os batizados. 
• A imposição das mãos é um gesto rico de sentido. Significa, ao 

mesmo tempo, tomada de possessão, investidura e bênção. 
• A confirmação confere a missão de Cristo; para poder 

cumpri-la, Deus dá uma força permanente, pois Ele não 
chama ninguém a seu serviço para, em seguida 
abandoná-lo. O confirmado é, de agora em diante, inte
gralmente membro do povo de Deus, um "povo de pa
dres", uma "comunidade sacerdotal". Esse sacerdócio é 
comum a todos os batizados: tem suas raízes no batismo 
e na confirmação; expressa-se naqueles que o recebem. 

Outros comentários 

B. Para nos ajudar a colocar algumas questões 
durante este mês 

Texto: 
Deus é amor. Ele me amou primeiro e sem condições. Ele me 
ama na minha insignificância, meus defeitos, meus fracassos. O 
essencial é ser habitado pela exclamação de Cristo à Samaritana: 
"Se tu conhecesses o dom de Deus!" 
Eu me libertei de uma espiritualidade em que, como nos sacrifí
cios do templo, procurava-se conquistar Deus à força de sacrifí
cios e de ações penosas. Deus não faz comércio, mas aquilo que 
Ele nos pede é que vivamos na paz de uma confiança libertadora 
naquele que não cessa de nos preceder, amando-nos primeiro. 
É a espiritualidade e a paz daquele que vive se renovando 
constantemente e que, sabendo-se amado, é levado a amar. 
É o Evangelho, recebido como boa nova quotidiana, um con
vite a viver, tranqüilo e sempre jovem. Não somos mais pro
prietários, com todos os aborrecimentos que isso comporta, 
mas simples locatários de um dom que devemos partilhar. 
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Eu li, em algum lugar, que a Ressurreição começou na cruz, 
quando Jesus falou filialmente estas palavras, no Jardim 
das Oliveiras: "Que seja feita a sua vontade". É bem uma 
grande mudança em nós, que sempre estamos mais ocupa
dos com o que esse Deus faz em nós, do que daquilo que 
fazemos de bem ou de mal. 

(Extratos de "Faire fleurir l'instant" de Robert Guelluy) 

Algumas questões: 
• O que trouxe de novo para nós o aprofundamento dos 

sacramentos do batismo e da confirmação? 
• Somos cristãos para nós mesmos ou cristãos para os 

outros? 
• Como podemos, no lugar em que vivemos, participar da 

missão de nossa Igreja local? 

Proposta para o dever de sentar-se: 
Que vamos fazer juntos para melhor buscar e descobrir, à 

nossa volta, aquilo a que somos chamados a testemunhar e a 
realizar mais cristãmente? Como podemos nos ajudar mutua
mente nesse plano? 

Sugestão para a escolha de uma regra de vida: 
• Rever minha regra de vida do mês passado e ver o que 

consegui fazer de positivo. 
• Dizer a meus filhos ou a alguém bem próximo por que e de 

que maneira procuro ser "mais homem" ou "mais mu
lher", para ser um sinal cristão no mundo de hoje. 

C. Reunir-se para partilhar e compreender 
Nesta primeira etapa da nossa reflexão sobre a pessoa hu

mana no projeto de Deus, combinamos que, com a ajuda de 
nosso conselheiro espiritual, aprofundaríamos certas questões 
para enxergar melhor, compreender melhor e partilhar me
lhor com os outros equipistas nossa percepção e nossa experi
ência de cristãos. Anote aqui o que mais o tocou no 
aprofundamento do sacramento da Confirmação. 

No acolhimento e respeito às nossas diferenças, aos nossos 
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problemas e às nossas riquezas, somos convidados a oferecer, aos 
outros membros da equipe, o fruto de nossa pesquisa. Sejamos 
adultos nesta ocasião, isto é, verdadeiros, abertos e disponíveis. 

Notas: 

D. Oração para o fim da reunião 

Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles res
ponderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes dis
se: "Vão vocês também para a minha vinha". 

Senhor 
Ninguém nos havia contratado, 
Nós permanecíamos lá, esperan
do, olhando, cheios de indagações, 
Nós não sabíamos o que fazer e tí
nhamos medo do amanhã. 
Ninguém nos havia contratado. 
Será que os responsáveis não ou
savam ter confiança em nós? 
Mas, podia ser também porque nós 
nos sentíamos incapazes, 
Nós quase nos escondíamos ... 
Porque não desejávamos ser cha
mados! 
Nós preferíamos nossos estreitos 
cantos de liberdade. 

Permanecíamos lá, inconscientes 
aos teus apelos de hoje, 
Presos ao nosso egoísmo e ao nos
so imobilismo, 
Passivos, apesar do dom extraordi
nário recebido no batismo; 
Mudos, apesar da força de teu amor 
recebido na confirmação. 

Bibliografia 

Mas agora começamos a compre
ender melhor, 
Aceitamos vir trabalhar na vinha. 
Ajuda-nos a sair do conforto do 
nosso silêncio, 
Ajuda-nos a derrubar nossos mu
ros de indiferença, . 
Ajuda-nos a eliminar os fossos en
tre os homens, 
Dá-nos a audácia de construir 
pontes novas, 
Leva-nos a traçar novos caminhos 
para hoje e para amanhã, 
Faz-nos abrir nossas portas para 
acolher o vento dos outros, 
Ajuda-nos a respeitar a diferença e 
a dignidade de todos os homens, 
De todos aqueles que Tu chamas 
também "teus filhos", 
Que são nossas irmãs e nossos 
irmãos! 

Amém. 

Catecismo da Igreja Católica: Ed. Vozes, Paulinas, Loyola, Ave Maria, 1993 

CNBB: Missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas (37ª Assembléia 
Geral, 22 de abril de 1999) 
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Quarto capitulo 

VlVER E FAZER VlVER 
AS BEM-AVENTURANÇAS 

Sétima reunião 

A. Preparo da reunião 

1. Tomar consciência 
No começo deste estudo do tema, exploramos, longamente, 

a realidade do tempo presente no qual fomos chamados a vi
ver. Tentamos olhar de frente esse mundo novo com seus no
vos valores e novos problemas, com suas aberturas e seus fe
chamentos, com suas conquistas e seus fracassos. Em seguida, 
da mesma maneira que tínhamos feito com o tema da dignida
de da pessoa humana, nós nos interrogamos sobre a dignidade 
do cristão. Descobrimos, ou redescobrimos a sorte, a graça ex
cepcional, de ser amados como filhos de Deus e, portanto, ser 
chamados pelo Pai a amar nosso mundo atual, como seu Filho 
o ama. Fortalecidos por essa reflexão sobre estes tempos extra
ordinários, ao mesmo tempo maravilhosos e dramáticos da his
tória dos homens, nós nos sentimos chamados para tomar par
te, de maneira mais consciente, mais responsável, mais concre
ta e sobretudo mais adulta, na missão de uma Igreja da qual 
fazemos parte integrante. 

Um cristão é alguém que guarda o nome de Deus acima dos 
conflitos e de todas as tragédias de nossa época, para que 
continuemos a invocá-lo, mesmo que esse nome seja maculado 
por muito sangue, guerras, sofrimentos e pecados. (Bonhoffer) 

Nos nossos dias, seria, então, inadmissível para um cristão se 
desinteressar do chamado insistente que Deus nos dirige: "Vão 
vocês também para a minha vinha". 

Com efeito, nós não fomos batizados e, portanto, tomados 
filhos de um mesmo Pai, para guardar os privilégios dessa a do-
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ção para nós. Deus nos pede que saiamos de nós mesmos, da 
comodidade de "ficar na praça", esperando para ser chamados 
a uma hora qualquer para trabalhar na vinha. 

"O que é, hoje, a vinha do Senhor?" 
Seria como um campo imenso, "sempre inculto", de plantas 

cujas cepas são invadidas por ervas daninhas e que não são po
dadas: a vinha das pessoas cujos direitos fundamentais não são 
respeitados. Violados nos seus direitos à vida e à integridade de 
seu corpo; violados nos direitos à família e à procriação respon
sável; violados nos seus direitos à participação na vida pública e 
política; violados nos seus direitos à liberdade de consciência e 
impedidos de professar sua fé religiosa; violados nos seus direitos 
de acesso ao trabalho e à cultura; violados no seu isolamento e 
abandonados pelos irmãos; violados na sua pobreza e nas suas 
misérias, tanto fisicas como morais. Todas essas pessoas que, on
tem, como hoje, não são reconhecidas e, ainda menos, amadas, 
na sua dignidade de imagens vivas de Deus. Nós encontramos, 
todos o dias, essas irmãs e esses irmãos que esperam de nós um 
simples gesto de compaixão, um olhar que lhes devolveria a dig
nidade, um encorajamento que valorizasse a sua beleza e a sua 
importância. Existem tantos gestos simples que poderiam tomar 
mais viva, hoje, a realidade atual das Bem-aventuranças ... 

"Felizes os pobres de espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus" ... 

No tempo de Jesus, 
A pobreza não era um "ideal espiritual a ser buscado", mas 

segundo os fariseus, o estado desprezível de uma pessoa de 
quem Deus havia retirado os bens e o direito à felicidade, pois 
ele não havia sido fiel à Lei judaica. Se ele era infeliz, era por sua 
culpa! Se ele tivesse sido fiel e correto em sua vida, certamente, 
Deus o teria recompensado. Mas como ele está na miséria, ele 
tem o que merece; ele é o responsável, não é mais meu irmão, 
não é mais meu próximo. 
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O código de boa conduta, a verdadeira justiça, é, portanto, 
"passar a uma boa distância dele" (cf. Lc 10, 27-37); devemos 
olhar para ele com um ar superior, apesar de suas feridas, mes
mo que ele tenha sido vítima da má sorte ou da violência e da 
cupidez dos homens. 

Hoje ... os tempos mudaram? 
Hoje, o pobre é aquele que se tomou inútil. Rejeitado, por

que é ineficaz na corrida à rentabilidade; indesejável para a boa 
imagem que marca a nossa sociedade, como pela qualidade 
das pessoas com quem convivemos; incômodos, devido ao 
nosso dever de assegurar a justa manutenção dos princípios e 
da boa ordem; recusado porque, muitas vezes, é um indivíduo 
originário de uma outra cultura ou de uma outra língua. 

Hoje, são pobres também aqueles que, muito próximos de 
nós, são cortados de nosso convívio pela velhice, por uma do
ença, por um revés da sorte, pela droga, pela falta de ajuda, 
ignorância e, às vezes também, pela própria vontade de isola
mento, talvez porque, um dia, feriram-nos com uma atitude 
desagradável ou uma palavra infeliz. 

2. Interrogar-se para discernir 
Quando "nós nos sentimos bem na nossa cabeça e na nossa 

pele", seria muito revelador, se nos interrogássemos sobre nosso 
próprio comportamento: observar como se desenvolve em nós 
a tendência a nos tomarmos ciumentos proprietários de nossa 
felicidade. Chegamos mesmo, às vezes, a nos apresentar aos ou-

r , 

tros como modelos de sucesso. E até espantoso ver com que 
facilidade nós nos oferecemos para trabalhar "na vinha dos ou
tros", urna vez que não esperamos nada deles, a não ser aborre
cimentos. É porque queremos edificar muralhas com princípios 
sólidos e mesmo com algumas citações tiradas do Evangelho; 
trata-se de guardar o que consideramos nossos bens, de salva
guardar nossa reputação, de manter nosso próprio estilo de edu
cação, de pôr toda a nossa família em segurança. Isso seria con
servar o verdadeiro sentido dos valores ... Entretanto, precisa-
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mos admitir que, com o mesmo material, princípios e cita
ções do Evangelho, teríamos podido nos abrir ao reencon
tro, ao diálogo, à compaixão e ao perdão. Como nas históri
as das antigas sociedades, muros e pontes foram edificados 
sucessivamente com as mesmas pedras, pedras que vinham, 
entretanto, da mesma pedreira ... 

De outro lado, sentimo-nos mal, pobres e frágeis, esperamos 
tudo dos outros, a mesma perspectiva é completamente inver
tida! Antes de nos interrogarmos sobre a vontade de Deus so
bre nós mesmos, seria útil, num primeiro tempo, interrogarmo
nos sobre o que é o Reino dos Céus. A resposta nos é dada nas 
Bem-aventuranças. 

O Reino de Deus é: 

• Aceitar-se a si mesmo: 
Adquirir, progressivamente, uma visão mais objetiva e mais po

sitiva de nós mesmos. Aceitar tanto o nosso lado noturno, como o 
nosso lado cheio de sol. É importante começar por ter compaixão 
de nós mesmos, tomando consciência da nossa própria fragilida
de e de nossos pontos fortes, pois, na lei de Deus, está escrito que 
devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. 

• Aceitar chorar: 
Se aquele que chora é adulto, sente-se tocado e interpela

do no mais profundo dele mesmo e aceita abandonar toda a 
violência que tem dentro de si. 

• Aceitar tomar-se afetuoso: 
Crer nas pequenas coisas da vida, evitar os excessos, crer no 

valor do silêncio, no poder da bondade, aceitar viver com os 
outros e se maravilhar com as suas diferenças. Deste modo, é 
mais fácil fazer-se cúmplice da extraordinária e inesgotável gra
tuidade do amor do Pai. 

• Aceitar tomar-se misericordioso: 
Acreditar que o perdão é sempre mais forte do que o julga-
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menta e que a condenação, mesmo se for preciso perdoar se
tenta e sete vezes sete. É então, quando é preciso perdoar, olhar 
mais para Deus do que para o próximo. É o amor e o perdão 
que fazem com que as civilizações progridam. 

• Aceitar aspirar à justiça com todas as suas forças: 
É suspender nossos julgamentos sobre os outros, confiando 

em Deus. É bom fazer uma distinção entre o "julgamento teóri
co" (poder avaliar e dizer que uma situação não é normal, que 
não é aceitável, que é mesmo imoral) e o "julgamento prático" 
Gulgar e sancionar a culpabilidade de uma pessoa). Somente 
Deus tem o direito de dizer: "tu és pecador". A justiça e o per
dão de Deus serão sempre maiores do que aqueles que nossa 
inteligência e nosso coração concedem. 

• Aceitar que fomos criados para promover a paz: 
É ordenar os acontecimentos e as coisas segundo o seu 

justo valor. É não aceitar jamais a desordem e mesmo o caos 
como inevitáveis, pois eles são fontes de conflitos. É, também, 
cultivar o encontro entre pessoas, relativizando as riquezas, o 
poder, a sexualidade, o desenvolvimento pessoal. 

• Aceitar, enfim, ser sinal de contradição nos tempos atuais, quan
do se tratar de ser justo: 
É, portanto ousar "ser sal e fermento" na massa humana de 

hoje. Aceitar ser uma minoria. Aceitar nossa fragilidade diante 
dos outros mas, ao mesmo tempo, não duvidar jamais da presen
ça e da ajuda do Espírito Santo, na tarefa que nos foi confiada. 

Nós somos, portanto, chamados a dar 
com confiança e sem ter medo. 

Nós somos chamados a dar aquilo que recebemos! 

É quando as folhas das árvores caem e no inverno, que o 
grão, pão de amanhã, é dado à terra. Pois é a confiança do 
dom que faz a abundância da colheita! 
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3. Descobrir a Palavra para transformar o coração 
(Estas passagens do Evangelho podem ser escolhidas para a 

oração na reunião. É possível, também, retomar aqui a leitura 
das Bem-aventuranças- Mt S. 1-16) 

Chamados a "ser" ... e, em seguida, a "fazer" ~lguma coisa. 
Jo 15, 1-10/ Lc20, 1-7 

Pistas de comentários: 
• 01amados à santidade, ligando-nos ao Cristo e chamados, 

também, a trabalhar na vinha, quando o Mestre nos convida. 
• "Nós permanecíamos lá, ninguém nos contratou". Falta de 

confiança em nós, por parte do dono da vinha? Falta de 
confiança em nós mesmos? Medo de nos comprometer 
diante dos outros? Outras desculpas? 

Outros comentários 

C. Para nos ajudar a colocar algumas questões 
durante o mês 

"Vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Jesus 
Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos se
pultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi 
ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim tam
bém nós possamos caminhar numa vida nova". (Rm 6, 3-4) 

"O confirmado é de agora em diante, integralmente, membro do 
povo de Deus, um "Povo de sacerdotes", uma "comunidade 
sacerdotal". Esse sacerdócio é comum a todos os batizados: tem 
sua raiz no batismo e na confirmação. Ele se expressa naqueles 
que recebem os sacramentos, oram e dão graças, dando o teste
munho de uma vida santa e uma caridade efetiva. Com efeito, se 
somos membros de um povo de sacerdotes, os leigos- isto é, os 
membros desse povo - devem tomar parte ativa na missão da 
Igreja toda. É uma das características do apostolado dos leigos 
no mundo" . (Os bispos da Bélgica- Livre de la foi) 

Nós assistimos a uma crise de todas as vocações, a começar 
pelas vocações à fé. A doença rói o tronco, não somente os 
ramos; evidentemente, percebemos isso, em primeiro lugar, no 
nível da folhagem. Dois vírus se insinuaram em nós. O primei-
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ro, é o de um recurso excessivo aos direitos subjetivos: "O que 
eu quero, deve ser autorizado e realizável". O outro vírus é a 
febre de liberdade: "Ninguém tem o direito de fixar limites a 
meu campo de ação". A subjetividade se toma subjetivismo. E 
a liberdade degenera em autodeterminação sem freio. Sentido 
social e solidariedade correm então grande perigo. O individu
alismo e a sede de liberdade serão perceptíveis, sobretudo, nas 
relações Igreja-instituição: Deus pode eventualmente me pedir 
alguma coisa, mas a Igreja não tem esse direito". 

(Cardeal Daneels- Eis-me aqui, Senhor" - p. 9) 

"A Igreja não existe para ela mesma. Nós temos um trabalho 
a fazer". (Cardeal Hume- cf. doc.cat. n° 2211 p. 848) 

Proposta de questão para o dever de sentar-se: 
No plano de nossa prática cristã, o que pedimos a nossos 

filhos, nós mesmos o fazemos? 

Sugestão para a escolha de uma regra de vida: 
• Rever minha regra de vida do mês passado e analisar o 

que foi feito de positivo. 
• Antes de uma decisão importante, devo me perguntar se 

estou bem dentro do espírito da vinha. 

D. Troca de idéias sobre o tema 
Bem conscientes de que estamos reunidos em nome de Cristo 

para partilhar e compreender, façamos uma mesa redonda para 
que cada um, por seu turno, possa expor (sem ser interrompi
do!) aquilo que gostaria de expressar sobre as Bem-aventuranças 
que devemos anunciar nos dias de hoje. Nessa oportunidade, 
cada um pode colocar suas próprias questões. Pode também 
evocar às experiências de vida e certos problemas que precisa 
enfrentar no seu dia a dia. 

Com a ajuda de seu conselheiro espiritual, procurem fazer 
uma escolha de algumas questões e de alguns problemas parti
lhados por cada equipista. Eles podem ser aprofundados du
rante este mês e discutidos na próxima reunião. 

Questões e problemas que serão discutidos na próxima reunião: 
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D. Oração para o fim da reunião 

Vós sois o sal da terra. Se o sal perde seu sabor, como 
poderá voltar a ser sal? Assim ele não vale nada; é jogado fora 
e será pisado pelos homens. 

Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um monte 
não pode ficar escondida. Quando se acende uma vela, 
não é para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sobre seu 
suporte, onde ela brilha para todos aqueles que estão na casa. 

Assim, também, brilhe a sua luz aos olhos dos homens, 
para que, vendo as suas ações, eles dêem glória a 
vosso Pai que está no céu. (Mt 5, 13-16) 

Oitava reunião 

A. Preparo da reunião 

I. Tomar consciência 
Ao longo das reuniões precedentes, tentamos, juntos, re

descobrir para hoje o verdadeiro significado da dignidade de 
toda pessoa humana e da dignidade de todo cristão. 

Para conseguir isso, tentamos destacar a realidade da nossa 
vida, sem minimizar os problemas que existem, nem subestimar 
as novas oportunidades que se oferecem hoje em dia para a 
humanidade. Nós nos esforçamos para valorizar a pessoa hu

mana, mais do que para nos proteger dos outros com a nossa 
"consciência limpa", ou apelando para lei ou para outros crité
rios econômicos e culturais. 

A Palavra. nos foi constantemente lembrada para que não 
ficássemos "na praça, olhando e esperando sem nada fazer", 
mas para ter a audácia de nos engajarmos, quando "chamados 
a trabalhar na vinha". O que nos faz existir não é a nossa compe
tência, nem nossa conquista pessoal, nem nossa cultura, nem 
nossa fortuna, mas o amor e a compaixão que experimentamos 
por cada pessoa encontrada no nosso caminho. Todos os ho
mens, seja qual for a sua condição, estão, na verdade, ligados 
entre si, pois eles são amados de uma maneira totalmente gra-
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tuita por um "Deus Pai" e porque foram criados para amar. Nin
guém existe, portanto, sem o outro, pois somos todos irmãos no 
Cristo. É por isso que reduzir sua fé religiosa somente à sua vida 
privada é insustentável. 

Na leitura assídua do Evangelho, tentamos adquirir o hábito 
de pôr muito mais o Cristo na nossa maneira de ver e de encon
trar as pessoas. Constantemente, o Deus Trinitário nos envia 
apelos através dos outros, ainda que eles sejam diferentes de 
nós. Portanto, é impossível caminhar através do Evangelho sem 
nos sentir chamados. 

Fomos também esclarecidos pela experiência da Igreja e 
tomamos consciência dos numerosos apelos dos padres, que 
foram ordenados para nos ajudar a enxergar, pensar e agir de 
maneira correta. 

Nós somos chamados agora a dar aquilo que temos recebido. 

Chamados a quê? 
Na nossa época, o Evangelho é apresentado, muitas vezes, 

como uma alternativa de civilização, como uma espécie de 
contra-projeto cultural e social. Ora, antes de tudo é preciso 
não esquecer que o Evangelho constitui, primeiro, um noder de 
renovação que chama toda pessoa humana a subir até as ver
dadeiras fontes da vida. 

É por isso que todos os cristãos (e não somente a hierar
quia da Igreja) são chamados, no lugar onde vivem, a pro
por o Evangelho, vivenciando-o e proclamando-o à sua volta. 

Os batizados leigos, na Igreja, têm uma grande responsabili
dade, pois todos eles são postos avançados da transmissão da 
vida, da educação religiosa dos filhos, da família, da vida social, 
da cultura e da política. 

"Os fiéis, e mais especificamente os leigos, encontram-se 
na linha mais avançada da vida da Igreja; para eles, a Igre
ja é o princípio vital da sociedade humana. E, por isso, 
eles, mais do que os outros, devem ter uma consciência 
sempre mais clara, não somente de pertencer à Igreja, 
mas de ser Igreja, ou seja, comunidade de fiéis na terra, 
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sob a conduta de um chefe comum, o Papa, e dos bispos 
em comunhão com ele. Eles são a Igreja". 

(PioXII- Discurso aos novos cardeais - 1946 ) 

Na Igreja atual, somos convidados, então, a deixar nossa 
posição de espectador que observa e critica, que espera orien
tações, sem ousar se comprometer, sem tomar verdadeiras res
ponsabilidades. 

No mundo, como cristãos, temos de nos distinguir, numa 
cultura dominante que se refere aos fatos como se fossem nor
mas. Devemos guardar nossa capacidade de resistência e de 
recusa, estimulando nossa capacidade de refletir por nós mes
mos, para fazer o bem e evitar o mal. Nossa consciência e nossa 
fé devem orientar nossa ação, guiando nossas decisões. Somos 
especialmente chamados aqui, na nossa realidade a inventar 
novas formas de presença cristã. 

2. Colocarmo-nos a serviço do amor 
É por isso que, antes de nos voltarmos para o casal, é extre

mamente útil, num primeiro momento, lançar um olhar realista 
sobre o nosso tempo, sobre a verdadeira situação da pessoa 
humana, hoje. Um olhar o mais objetivo possível, sem ceticismo 
cego, nem otimismo beato. 

Lançar, num primeiro tempo, um olhar interrogador sobre 
nós mesmos, sobre nossa realidade cristã. Que sou eu para mim 
mesmo? Que sou eu para os outros? 

Procurar, em seguida, lugares onde vivemos uma coerência 
entre fé e vida. Encontrar a fidelidade ao Evangelho na prática 
de nossas situações quotidianas. 

Para Deus, não há conjuntos e grupos, não há senão rostos, 
rostos que têm um nome. Deus não confunde jamais um com 
o outro. Quando Jesus nos interpela , cada um se põe de pé, 
porque sabe que é reconhecido. Ele não é, jamais, "aquele 
que", prisioneiro de um julgamento. Só existe comunidade 
cristã na medida em que cada um é reconhecido na sua sin
gularidade. A verdadeira unidade é a complementaridade no 
respeito mútuo das diferentes singularidades. Jesus, é isso. É 
Jesus que faz a unidade concreta, pois ela não é uma teoria, 
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um sistema, é uma história. É ele que faz a unidade das 
Equipes de Nossa Senhora desde 1939. O que caracteriza as 
comunidades das Equipes é que os equipistas se ajudam 
mutuamente a encontrar Jesus e a se deixar encontrar por Ele 
de maneira concreta, fora das teorias. Trata-se de experiênci
as, trata-se de aventura, trata-se de vida. Vivamos, então o 
tempo de relação, o tempo do encontro. 

(Pe. Ferdinand Lambert- Encontro dos 
responsáveis da Bélgica- Maredsous 1999) 

Como Cristo, somos chamados a: 
• Enxergar melhor 
• Ouvir melhor 
• Partilhar melhor o que temos recebido 

Uma fidelidade para viver nas situações do dia a dia: 
"O que vocês vieram fazer aqui? O que vieram procurar? É Jesus 
que vocês procuram quando sonham com a felicidade. É Ele 
que os espera quando nada do que vocês encontram lhes satis
faz. É Ele que os incita pela sede de radica/idade que os impede 
de se habituar aos arranjos. É Ele que os leva a fazer cair as 
máscaras que tomam falsa a nossa vida. É Ele que suscita em 
vocês a recusa de se deixar invadir pela mediocridade, a cora
gem de se engajar com humildade e perseverança, para melho
rar a sociedade, tomando-a mais humana e mais fraterna". 

(João Paulo li- JMJ Roma 2000- Tor Verga ta.) 

3. Descobrir a Palavra para transformar o coração 
(Esta passagem do Evangelho de São Marcos pode ser esco

lhida para a oração na reunião) 
Me 16,14-20 

Pistas de comentários: 
• Somos de tal forma confusos e angustiados, que preferi

mos não dizer nada a ninguém à nossa volta, nem assumir 
responsabilidades na Igreja, ou acreditamos que Cristo res
suscitou realmente e está vivo, hoje, e mesmo tomado visí
vel pelo testemunho daqueles que, sem medo, escrevem 
páginas novas do Evangelho, na realidade em que vivem? 

• Acreditamos na presença forte do Espírito Santo no cora-
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ção de todo engajamento cristão, hoje, apesar desse 
engajamento pressupor certos riscos? 

Outros comentários 

B. Para nos ajudar a colocar algumas questões 
durante o mês 

É bom meditar a atualidade das promessas de felicidade 
trazidas pelos evangelistas. 

Texto: 
Nas Bem-aventuranças, a felicidade de que Cristo fala é a de 
se saber amado e, a partir daí, amar; é um dom a receber, 
graça a acolher. Esta é a sua característica essencial. 
As Bem-aventuranças proclamam que o Reino de Deus já 
existe: Deus dá o primeiro passo; é preciso que lhe escancaremos 
as portas. O Reino, é, no fundo, o próprio Jesus: Deus entre 
nós e conosco por afeição oferecida gratuitamente. Eis a grande 
transformação a ser feita: crer na iniciativa que se oferece a nós 
em Jesus Cristo. 
Acolher uma presença não é embolsar um tesouro. É colaborar. 
As Bem-aventuranças são chamados, palavras de ordem. 

(Extratos de "Faire part" de Robert Guelluy) 

Proposta de pergunta para o dever de sentar-se: 
Nós lhes sugerimos de escolher uma, na série de perguntas 

que muitos casais cristãos colocam, hoje, (ver primeira reunião) 

Sugestão para a escolha de uma regra de vida: 
• Rever a regra de vida do mês passado e analisar o que foi 

feito de positivo. 
• Encontrar oportunidades de dizer a seu cônjuge que se 

sente amado por ele e explicar por quê. 

C. Reunir-se para compartilhar e compreender 

Na antepenúltima etapa de nossa reflexão sobre a pessoa 
humana nos nossos dias, abordamos a atualidade das Bem
aventuranças. Combinamos, com a ajuda do nosso conselhei-

76 



ro espiritual, aprofundar algumas questões para enxergar me
lhor, compreender melhor e partilhar melhor, com os outros 
equipistas, a nossa percepção e nossas exigências pessoais de 
cristãos "amados" e "amorosos". 

No acolhimento e no respeito de nossas diferenças, de nos
sos problemas e de nossas riquezas, somos convidados a ofere
cer aos outros membros da equipe o fruto de nossa pesquisa. 
Sejamos adultos nesta ocasião, isto é, verdadeiros, abertos e 
disponíveis. 

Notas: 

D. Oração para o fim da reunião 

Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz! 

Onde houver ódio, que eu leve o amor, 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 
Onde houver discórdia, que eu leve a união. 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. 
Onde houver erro, que eu leve a verdade, 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança, 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

ÓMestre, 

Fazei que eu procure mais 
Consolar ... que ser consolado, 
Compreender ... que ser compreendido, 
Amar ... que ser amado, 

Pois 
É dando ... que se recebe; 
É perdoando ... que se é perdoado; 
E é morrendo ... que se vive 
Para a vida eterna. 

(São Francisco de Assis) 

Bibliografia 

João Paulo 11: Exortação Apostólica pós-sinodal "Christifideles Laici" 
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CONCLUSÃO 

Quando se trata de buscar, hoje, as inquietações maiores da 
nossa sociedade, vemos que, quase sempre, problemas muito 
concretos, como o desemprego, o futuro da aposentadoria, a 
imigração, a demografia, são evocados em primeiro lugar. Mas 
quando se trata de antever o futuro, surgem interrogações 
muito mais importantes, muito mais amplas. 

A primeira questão que se coloca é a da dignidade do ho
mem num mundo onde a hipertrofia da economia, o poder do 
dinheiro e a rentabilidade a curto prazo o massacra, em lugar 
de servir para o seu desenvolvimento. 

A segunda questão é a da liberdade da pessoa. Com efeito, 
hoje, o indivíduo é, ao mesmo tempo, valorizado e culpabilizado. 
De um lado, nós o chamamos à responsabilidade (ele deveria 
ser cada vez mais ágil, mais autônomo; deveria ser capaz de 
aprender em qualquer idade) e, de outro lado, essa mesma 
pessoa faz, ao mesmo tempo, a experiência de sua impotência 
para transformar o curso de seu futuro e dos acontecimentos. 
Nós o condenamos, porque ele só se interessa pelos seus direi
tos e nunca pelos seus deveres. Dependendo do homem se 
adaptar ou não, ele é desvalorizado ou posto de lado. Além do 
mais, o poder dos novos meios de comunicação toma difícil 
para as pessoas despreparadas o discernimento entre os verda
deiros e os falsos valores. 

Como cristãos, temos, entretanto, que aceitar esse mundo, 
com seus defeitos, suas qualidades e também com os seus desa
fios. Uma visão cristã realista e adulta não deve nos escanda
lizar, nem afugentar, deixar-nos indiferentes, ou nos levar a um 
fechamento. Somos cidadãos deste mundo e, porque fomos 
batizados, chamados a refletir, a nos interrogar, a nos impreg
nar do Evangelho e, depois, dialogar e tomar iniciativas. 

Apesar de, como cristãos, sermos minoritários, apesar de 
não sermos sempre modelos para os outros e nem sempre coe
rentes com os valores nos quais acreditamos, devemos fazer o 
possível para nos santificar na verdade. As Equipes de Nossa 
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Senhora nos propõem um caminho de santificação que é difí
cil, sem dúvida, mas no qual o Espírito nos ajuda de uma manei
ra "adulta" na nossa fé. 

Como lembrava o Cardeal Martini, por ocasião de um en
contro de responsáveis de setor, em Epílio, na Itália, no ano de 
1998: ·~s Equipes de Nossa Senhora não são um movimento de 
ação, mas um movimento de gente ativa. Trata-se de definir bem o 
que significa "gente ativa". São pessoas que não somente cultivam 
uma espiritualidade, mas que dão testemunho dessa espiritual ida
de e se tomaram capazes de prevenir situações ditfceis ou de procu
rar resolvê-las" ... "Cabe a nós reconhecê-las, tomar consciência de
las, abrir-lhes os caminhos. Cabe a nós remover os obstáculos que 
colocamos à sua presença e à sua ação". 

"Não nascemos católicos, nós nos tomamos católicos. 
(Tertulliano ) 

Ao longo do próximo ano, refletiremos sobre o casal huma
no, rosto do Deus Trinitário, chamado a assegurar um autênti
co ministério na Igreja de amanhã. 

Podemos, desde agora, lhes dar os nomes dos diferentes 
capítulos: 

• O casal humano, hoje 
• O casal humano, imagem do Deus Trinitário 
• Cristãos casados: aprofundar o nosso sacramento do 

matrimônio 
• O casal cristão para viver e fazer viver as Bem-aven

turanças 

Nós, casais das Equipes de Nossa Senhora, temos de nos 
conscientizar que fomos cristãos privilegiados neste fim de sé
culo. Privilegiados porque nós recebemos um presente extraor
dinário do Pe. Caffarel e dos casais das primeiras equipes. 

O presente a que nos referimos não são os nossos Estatutos, 
nem a extraordinária riqueza dos nossos encontros e de nossas 
partilhas, mas é ter recebido do Espírito Santo, há cinqüenta 
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anos, a clarividência suficiente e a força, graças às quais nosso 
Movimento tem podido manter, acima dos conflitos do indivi
dualismo atual, a visão do ideal cristão de nossa vida de casal. 

Então, continuemos a buscar, a rezar, a nos unir e a partir 
para a descoberta das riquezas que a Trindade, que está em 
nós, não cessa de nos dar, gratuitamente. 

Acabou o tempo em que o cristianismo regia toda a vida 
pública. Podemos ver isso na nossa realidade; somos enviados 
de volta à fragilidade dos primeiros tempos apostólicos. 

É, portanto, urgente que nos conscientizemos de tudo o 
que poderia representar, no mundo de hoje, o testemunho de 
vida de cristãos que tomaram consciência de sua dignidade. 

Ao terminar esta etapa do tema, entreguemos a Maria, mãe 
da Igreja, nossas buscas, nosso trabalho, nossas futuras deci
sões e engajamentos. Ela sempre nos tem mostrado o caminho. 

Magnificat! 

A Equipe Responsável Intemacional 

Santiago de Compostela -2000 

"O que cada um recebeu como dom da Graça, 
coloque-o a serviço dos outros". 

(1 Pd4, 10) 
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