velmente. Em conseqüencia, cabe-/hes tambem testemunhar a Cristo diante das na<;:
öes. Näo pode crescer nas comunidades a gra<;:a da renova<;:äo, se cada uma näo dilatar
os espa<;:os da caridade ate os confins da terra."' (Ad gentes 37, em Medellfn 1971,16)

Por sua vez, Paulo VI declara que as Comunidades de Base "säo, de maneira especial,
as de stinatarias da evange/iza<;:äo e, ao mesmo tempo, suas depositarias" (Evangelii
Nuntiandi, 58).
A pequena comunidade e, portanto, o lugar do anuncio. A essas pequenas
comunidades locais devem servir os irmäos e as irmäs que vivem segundo o ideal
franciscano. Deste modo, um princfpio fundamental do anuncio e explicitamente
formulado: Devemos pregar atraves de nossa vida de fraternidade e irmandade.
Daf recebe importancia especial o fato de os irmäos de Francisco deverem andar pelo
mundo dois a dois, para anunciar o Evangelho por sua vida e pelo convite a
penitencia. Poder-se-ia falar de comunidades itinerantes da fe, da esperanc,:a e da
caridade, que näo tinham medo de mostrar que eram irmäos. A imagem do monge que
anda pelo mundo como um pregador solitario näo s6 esta em contradic,:äo com os
desejos de Säo Francisco, mas tambem com uma tendencia basica da hist6ria
franciscana.

n(mcio e estilo de vida
Para entender melhor o que seja a caracterfstica especffica da maneira franciscana de
anunciar a Palavra, convem lembrar que o anuncio da Fe originalmente foi reservado ao
bispo. 0 bispo, porem, podia delegar esse poder a sacerdotes ou diaconos especialmen
te escolhidos para tal. Por exemplo, Säo Domingo e seus companheiros estavam autori
zados desde o infcio para assumir esta missäo dos bispos, ou seja, o anuncio da doutrina
da lgreja. Naquela epoca, este modo de anunciar foi chamado de "praedicatio" ( =
pregac,:äo).
0 anuncio feito por Säo Francisco e sua comunidade era outra coisa. Pelo menos no
infcio, a "praedicatio" foi praticada por poucos irmäos. Geralmente aceita nas fraternidades
foi a "exhortatio", uma especie de chamado a penitencia, que com freqüencia se parecia
mais com um cantico do que com uma pregac,:äo. Näo era preciso ter um preparo espe
cial; mas conforme a situar;äo, quando parecia ou necessario ou util, era possfvel dar
testemunho de Cristo atraves da "exhortatio". 0 direito e o pleno poder para convidar a
penitencia näo veio do ministerio da lgreja, mas do estilo de vida.
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fngreme /adeira ate os muros da
Comuna? A mensagem fa/ava de igual
dade radical entre todos os membros
da comunidade, fundada no mesmo
batismo e na mesma vocac;:äo, chama
da a mesma vida evangelica . . . Livre
de constrangimentos sociais e tradic;:öes
da vida secular ou monastica do seu
tempo, as Pobres Oamas se identifica
ram de modo insistente e inquietante
como um grupo de mulheres que pro
curam o seu lugar numa nova realida
de social e ec/esia/ 11 (Margaret Carney,

OSF).
lnspirada nas palavras de Säo Francis
co, a Regra e Vida dos lrmäos e lrmäs
da Terceira Ordern Regular de Säo Fran
cisco tambem mostra a maneira con
templativa do "andar pelo mundo": "Os
irmäos e as irmäs sejam suaves, pacf
ficos e modestos, mansos e humildes,

e falem honestamente com todos, como convem. E onde quer que estiverem ou anda
rem pelo mundo, näo briguem nem fac;:am contendas com palavras, nem julguem os
outros, mas mostrem-se alegres no Senhor, joviais e convenientemente graciosos. Corno

saudac;:äo digam: 0 Senhor te de a paz!" (Regra da TOR, 20).
"A paz que anunciam com a boca, tenham-na mais amplamente em seus corac;:öes.
Ninguem seja por eles provocado a ira, ao escanda/01 mas pela mansidäo de/es sejam
todos provocados a paz, a benignidade e a conc6rdia. Pois os irmäos e as irmäs foram
chamados para curar os feridos,
reanimar os abatidos e reconduzir
os errantes" (Regra da TOR, 30).

Para as Clarissas, a vida inteira e
marcada pela contemplac;:äo. A sua
maneira de "andar pelo mundo" e
a mediac;:äo silenciosa de uma vida
vivida diante de Deus, abrac;:ando
pela orac;:äo o mundo inteiro com
todos os seus interesses e preocu
pac;:öes, objetivos e problemas.

:t_
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nunciar, a partir da situac;äo vivida
Nas comunidades de irmäos e irmäs, a contemplai;äo näo e fuga da realidade. E, antes,
entrar mais profundamente nas situai;öes concretas. 0 staretz Silhouan, um guia espiri
tual da lgreja Ortodoxa Russa que dirigia a formai;äo espiritual e ascetica dos jovens
monges, disse certa vez: "Quando a alma reza pelo mundo, ela sabe melhor, mesmo
sem jornais, como o mundo esta aflito e de que os homens necessitam" (0 monge do
Monte Atos).
Naturalmente, as reportagens nos jornais, nas revistas e na televisäo e demais meios de
comunicai;äo, como tambem as analises da realidade na nossa sociedade, devem ser
acompanhadas com ateni;äo. Mas s6 chegamos a um aprofundado conhecimento dos
fatos atuais, se incluirmos na nossa meditai;äo as pessoas as quais devemos servir. Para
usar um proverbio conhecido: "f preciso segurar em uma mäo o jornal e na outra a
Bfblia". Com razäo, os bispos norte-americanos, nas suas recomendai;öes pastorais para
a pregai;äo ("Fulfilled in Your Hearing"), näo comei;am falando logo da pessoa do pre
gador ou do texto da pregai;äo, mas comei;am com a comunidade, enumerando em
seguida tres aspectos essenciais da pregai;äo para os tempos de hoje:

0 pregador representa a comunida
de, estando a par das seus interesses, cha
11

•

mando seus demonios pelo nome, tornan
do-a assim capaz de compreender o mal
que a amea<;a e de domina-/0 11 (7);

•
"Sua prega<;äo e pastoral, demonstrando um conhecimento detalhado e
engajado das esforr;os e duvidas, das preo
cupar;öes e alegrias das membros da co
munidade loca/" (9);
•
"A escuta atenciosa da Escritura e
das confidencias das homens e essencial
mente uma forma de orar;äo; talvez a for
ma que mais convem a espiritualidade do
sacerdote e do pregador" (10).

1i._
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Portanto, seja na preparac;äo
mais remota, escutando na ora
c;äo a Deus e os homens, seja
na preparac;äo imediata da pre
gac;äo que vai fazer, o prega
dor ha de perguntar-se:
• • • "Qual e a situac;äo vivida
por aqueles que me väo ouvir?"
• • • "Quais as suas alegrias,
preocupac;öes, duvidas e lutas?"
• • • "Corno o Evangelho os
a;udara a enfrentar estes desa
fios?"

Tais aproximac;öes condizem
bem com a tradic;äo francisca
na. 0 sucesso de Bernardino de
Sena näo se deve apenas ao fato
de ele ser um r eligioso
contemplativo, vivendo e viajando em comunidade, mas tambem ao grande conheci
mento que tinha de sua gente, de seus anjos e demönios, seus esforc;os e alegrias, suas
orac;öes e maldic;öes. Distingue ele, por isso, tres tipos de pregac.,:äo:
"Alguns pregam a vida e nao a doutrina. Outros pregam doutrina, mas nao a vida.
Poucos pregam ambas as coisas, doutrina e vida" (Opera 11, 396).
Portanto, näo basta ser te61ogo. Deve-se tambem estudar a sociedade onde se vive,
meditando sobre ela, rezando por ela. As epfstolas de Säo Paulo podem servir de mode
lo. Sendo um exfmio te61ogo e tambem um homem contemplativo, Paulo estava muito
ciente das necessidades e dos desejos, dos pecados e dos carismas de seu povo. Näo se
acanhava de ir ao encontro deles com uma forc;a e uma seguranc;a que nascem näo
apenas do conhecimento da situac;äo real, mas tambem da sabedoria haurida na orac;äo.

nunciar a Palavra do Senhor
0 maior servi<;:o que podemos prestar aos homens consiste em auxilia-/os a chegarem
a uma relac;:ao direta e pessoal com Cristo e ao ;ubi/oso e autentico amor de Deus.
11
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EXERCICIOS
1 ° Texto:

"(Francisco) dizia que devfamos chorar pelos pregadores que, muitas vezes, vendem o
seu ministerio pelo tostäo do väo louvor. Curava-lhes, as vezes, os tumores com este
remedio: ;Por·que vos gloriais dos no'm'ens'que convertestes; se foram·coriveriidos pelas
orac;:öes de meus irmäos simples?'
Assim interpretava ele o versfculo: 'Ate a esteril deu a luz muitos filhos.' 'A esteril e o
meu irmäo pobrezinho, que näo recebeu na lgreja o encargo de gerar filhos. Esse vai dar
a luz a muitos no dia do jufzo, porque entäo o juiz vai computar na sua gl6ria os que
agora converte com suas orac;:öes particulares. Mas 'a que tem muitos filhos vai desfale
cer', porque o pregador que se rejubila como se tivesse gerado a muitos por sua pr6pria
virtude vai saber entäo que nada teve de seu nessas pessoas.'
Näo gostava muito dos que falavam bonito e näo de cora<;:äo, desejando mais a g/6ria
de oradores que a de pregadores. E dizia que faziam uma ma divisäo os que davam
tudo para a pregar;äo e nada para a devo<;:äo. Louvava ao pregador que, a seu tempo,
apreciava e saboreava ele mesmo a palavra de Deus" (2Cel 164).
2° Texto:
"Diz o Ap6stolo: 'A letra mata, mas o espfrito vivifica' (2Cor 3,6). Säo mortos pela letra
os que täo somente querem saber as palavras, a firn de parecerem mais sabios que os
outros e poderem adquirir grandes riquezas e da-las aos parentes e amigos. Säo ainda
mortos pela letra aqueles religiosos que näo querem seguir o espfrito das Sagradas
Escrituras, mas s6 se esforc;:am por saber as palavras e interpreta-las aos outros.
Säo, porem, vivificados pe/o espirito das Sagradas Escrituras aqueles que tratam de
penetrar mais a fundo em cada letra que conhecem, nem atribuem o seu saber ao
pr6prio eu, mas pela palavra e pelo exemp/o o restituem a Deus, seu supremo Senhor,

ao qua/ todo bem pertence" (Adm 7).

e

1. Segundo estes dois textos, qual a atitude fundamental para um anuncio
autentico?
2. A base destes dois textos, elabore 10 mandamentos para catequistas e prega
dores.
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24. "A Sagrada Teologia ap6ia-se, como em perene fundamento, na palavra escrita de
Deus juntamente com a Sagrada Tradic;äo, e nesta mesma palavra se fortalece
firmissimamente e sempre se renova, perscrutando a luz da fe toda a verdade encerrada
no misterio de Cristo.

Ora, as Sagradas Escrituras contem a palavra de Deus e, porque inspiradas, säo verda
deiramente palavra de Deus; por isto, o estudo das Sagradas Paginas seja como que a
alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura tambem se nutre
salutarmente e santamente se fortalece o ministerio da palavra, a saber, a prega�äo
pastoral, a catequese e toda a instru�äo cristä, na qual deve ter lugar de destaque a
homilia liturgica."
25. "Eis por que e necessario que todos os c/erigos, sobretudo os sacerdotes de Cristo e
os outros que, como os diaconos ou os catequistas, legitimamente se consagram ao
ministerio da palavra, se apeguem as Escrituras por meio da assfdua leitura sacra e
diligente estudo, para que näo venha a ser 'väo pregador da palavra de Deus externa
mente que näo a escuta interiormente', quando especialmente na Sagrada Liturgia tem
que comunicar aos fieis, a e!e confiados, as vastfssimas riquezas da palavra divina.

Com veemencia e de modo peculiar exorta igualmente o Santo Sfnodo a todos os fieis
cristäos, principalmente aos religiosos, a que, pela freqüente leitura das divinas Escritu
ras, aprendam 'a eminente ciencia de Jesus Cristo' (FI 3,8). 'Portanto, ignorar as Escritu
ras e ignorar Cristo'.
Acheguem-se, pois, de boa mente ao pr6prio texto sagrado, quer pela Sagrada Liturgia
repleta da palavra de Deus, quer pela piedosa leitura, quer por cursos apropriados e
outros meios que, com a aprova�äo e empenho dos Pastores da lgreja, hoje em dia
louvavelmente se difundem por toda parte.
Lembrem-se, porem, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela
orac;äo, a fim de que se estabelec;a o col6quio entre Deus e o homem; pois 'a Eie
fa!amos quando rezamos; a Eie ouvimos quando lemos os divinos oraculos'" (Dei
Verbum, 24-25).
2 ° Texto:
"Bem-aventurado o religioso que näo sente prazer nem alegria senäo nas santas palavras
e obras do Senhor e por elas conduz os homens em jubilo e alegria ao amor de Deus.
E ai do religioso que se deleita com palavras ociosas e futeis e, por esse meio, leva os
homens a dar risadas" (Adm 21 ).

Procure descobrir o que os dois textos apresentam erh comum.
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