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Prefácio

a publicação Na missão carismática na série Ad honorem Immaculatae 
Conceptionis Mariae, com a redação do Pe. Tomasz nowaczek Mic e na 
maior parte da sua autoria, já é o quarto e o último livro planejado para o 
tempo do Jubileu dos 350 anos da fundação da congregação dos Padres 
Marianos, que encerra o ciclo de reflexões relacionadas com a história, a 
espiritualidade e o carisma dessa comunidade religiosa fundada em 1670 
por s. estanislau de Jesus e Maria Papczyński. as três publicações anterio-
res concentraram-se principalmente em questões da área da história e da 
teologia da espiritualidade da congregação dos Padres Marianos, em es-
pecial: naquilo que diz respeito ao próprio surgimento dessa comunidade, 
ou seja, ao ato da Oblatio realizado em cracóvia no dia 11 de dezembro de 
1670 pelo santo fundador; a seguir ao carisma fundador e aos seus mais 
importantes elementos; e no ano passado (no terceiro livro) foi empreendi-
da uma reflexão a respeito da extremamente dif ícil história da congrega-
ção e do seu caminho pascal.

a presente publicação tem um propósito um pouco diferente. a in-
tenção do redator, que é o autor de toda a concepção e da maioria das 
conferências, é uma tentativa de transpor as reflexões anteriores, ou seja, 
daquilo que é reconhecido como carisma, para a práxis, tanto para a prá-
xis em relação ao estilo de vida dos Padres Marianos (naturalmente, trata-
se aqui da qualidade de vida), como também – e talvez sobretudo – para 
o apostolado; de maneira mais ampla: para toda a atividade exterior da 
congregação. Daí o título da presente publicação: Na missão carismáti-
ca. o Pe. Dr. Tomasz nowaczek adverte modestamente na introdução que 
“nos textos propostos para os dias de recolhimento, seria inútil buscar ape-
los a violentas transformações ou a um tumulto que possa fazer renascer 
a congregação”. eu, entretanto, sonharia que essas profundas e intensa-
mente estudadas conferências despertassem um tumulto positivo. Porque, 
se “tumulto”, na língua polonesa corrente significa hoje uma “grande con-
fusão”, ou ainda: “alarde em torno de alguma questão” (raban – Słownik 
języka polskiego PWn), o melhor fruto seria o despertar de uma séria e até 
litigiosa discussão a respeito da maneira como o carisma da congregação 
fundada por s. estanislau Papczyński deve ser atualizado e expresso hoje, 
isto é, no contexto das atuais tendências culturais e mudanças sociais, da 
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atual sensibilidade às necessidades da igreja e do mundo. na realidade, é 
justamente com isso que se relacionam as conferências que o livro apresen-
ta. aliás percebe isso o próprio redator, ao escrever esperançoso, um pou-
co adiante, na introdução, que gostaria que as suas conferências e as dos 
dois outros autores (os padres: M.sc. Krzysztof stąpor Mic e Dr. Łukasz 
Mazurek Mic) despertassem “a fé e a coragem para participar da discussão 
sobre uma pastoral que seja uma emanação da compreensão e da vivência 
do nosso carisma comunitário”.

as questões abordadas da coesão entre a reflexão histórica e a teoló-
gico-espiritual e a prática tanto da vida religiosa como da ação apostólica 
são questões cruciais. a igreja atual, na pessoa do Papa francisco, convoca 
a todos, inclusive as pessoas consagradas, a empreenderem um discerni-
mento espiritual que seja a escuta do espírito santo e uma resposta ao seu 
chamado. esse chamado sempre ressoa numa determinada situação histó-
rica e na linguagem da igreja é chamado interpretação dos sinais do tempo. 
sem dúvida, para a congregação dos Padres Marianos um tal sinal é justa-
mente o Jubileu que está para encerrar-se dos 350 anos do seu surgimento. 
fundamentais são, portanto, as indagações a respeito de como, no contexto 
do Jubileu, estamos interpretando o apelo do espírito santo a nós, a que ele 
nos convoca, se estamos abertos à sua voz e prontos a abandonar não so-
mente as nossas concepções e os nossos antigos esquemas de pensamento, 
mas igualmente os nossos hábitos de vida, os nossos confortos. em outras 
palavras: se possuímos aquela novidade e aquele frescor do coração e da 
mente que nos permite sair das estruturas mentais consolidadas e arriscar 
o que é desconhecido, o que é novo, o que não está de acordo com as nossas 
ideias, e o que pode esperar de nós o espírito santo. 

a essas perguntas e a outras semelhantes, embora muitas vezes colo-
cadas de outra forma, procuram encontrar uma resposta os autores do 
presente livro. ao redator agradeço cordialmente pela original abordagem 
das questões. sou grato a todos os autores pelo esforço empreendido nas 
pesquisas realizadas, pelo registro dos pensamentos e pela partilha da re-
flexão. confio que ela aprofundará o amor à igreja e à nossa congregação, 
que nos familiarizará com muitas questões importantes para a vida e que 
no final a fortalecerá.

Andrzej Pakuła MIC
superior Geral

em roma, 6 de agosto de 2022.
na festa da Transfiguração do senhor. 
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Introdução

a comissão Geral do Jubileu preparou para os anos 2019-2023 um 
programa das comemorações dos 350 anos da fundação da congregação, 
que em razão da epidemia ficou inteiramente desatualizado. não só não 
chegaram a ser realizados muitos interessantes encontros, simpósios ou 
congressos planejados para toda a congregação, mas também nas diversas 
comunidades domésticas o entusiasmo para os festejos extinguiu-se com 
muita rapidez. elementos significativos desse tempo, que permanecerão 
para sempre na consciência dos marianos, serão: a descoberta e a releitura 
da Oblatio de fundador s. estanislau Papczyński, o belo crucifixo jubilar 
com a iconografia que representa a essência da nossa vocação e missão 
carismática, os textos dos dias mensais de recolhimento, e acima de tudo 
a consciência de que é verdadeira a palavra de Deus quando diz: “Pois os 
meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e vossos caminhos não 
são os meus – oráculo do senhor” (is 55,8). 

esperamos que essa consciência se traduzirá na autêntica necessidade 
de praticar o discernimento espiritual dos sinais dos tempos e na coragem 
de assumi-los com confiança, a fim de buscar e realizar exclusivamente a 
vontade d’aquele que nos escolheu desde a criação do mundo e nos des-
tinou a irmos e produzirmos fruto (cf. Jo 15,16). Tal experiência espiritual 
pode nos conduzir a sermos uma pessoa que, como de costume, “sem cris-
to não tem condições de compreender a sua mais profunda vocação – a 
origem e o destino da sua vida”1. Tentemos, portanto, lembrando-nos dos 
mais de 350 anos da história da nossa congregação, compreender o mo-
mento presente da missão carismática que herdamos, que por vontade de 
Deus exige que sempre seja por nós assumida de nova forma para a sua 
glória e a salvação do mundo.

nos textos propostos para os dias de recolhimento seria inútil buscar 
apelos a violentas transformações ou a um tumulto que possa fazer renas-
cer a congregação. eu desejaria, no entanto, que esses textos despertassem 
em nós a fé e a coragem para participar da discussão sobre uma pastoral 

1 cf. João Paulo ii, homilia na Praça da Vitória em Varsóvia de 2 de junho de 1979:  https://
www.ekai.pl/dokumenty/homilia-jana-pawla-ii-wygloszona-podczas-mszy-sw-na-placu-zwy-
ciestwa (acesso 28.04.2022).
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que seja uma emanação da compreensão e da vivência do nosso carisma 
comunitário, que é um dom de Deus para a igreja. algo realmente fan-
tástico seria o engajamento dos coirmãos que com tranquila certeza de si 
mesmos e da missão mariana possam advertir as pessoas de hoje contra 
os erros e a cega convicção do pretenso triunfo das ideologias que rejei-
tam a Deus. Para isso, temos necessidade de uma visão inspirada da forma 
como a vemos no próprio fundador, a seguir no renovador e depois em 
numerosos padres da congregação que encontraram os meios adequados 
para apresentar a cristo. a inspiração deles era sempre Deus: “Mas o pró-
prio Deus (ao qual sejam dadas eterna, infinita glória e ação de graças), 
da mesma forma que para esta obra providencialmente, isto é, com amor, 
misericordiosamente, sabiamente, milagrosamente despertou, ele mesmo 
[também] a realizou e realiza pelos séculos eternos”2. nesse espírito, com 
a esperança de uma boa vivência do último ano do Jubileu, apresentamos 
aos irmãos os presentes textos das reflexões para cada mês do ano 2023.

2 Św. stanisław Papczyński, Założenie Domu Skupienia, Fundatio Domus Recollectionis, in: 
Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, ProMic – Wydawnictwo Księży Marianów Mic, 
Warszawa 2016, p. 1290.
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ToMasz noWaczeK Mic
           Varsóvia, Polônia

Janeiro 2023

Pro Christo et Ecclesia contra o fluido catolicismo
Sobre a fidelidade evangélica

Palavra de Deus: 2Tm 4,2-5

Diante de Deus e do cristo Jesus que vai julgar os vivos e os mortos, 
eu te peço com insistência, pela manifestação de cristo e por seu reina-
do: proclama a Palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, convence, 
repreende, exorta, com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. 
Pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, 
mas conforme seu gosto se cercarão de uma série de mestres que só atiçam 
o ouvido. e assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as 
fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faça o trabalho de 
um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. 

fonTes

S. Estanislau Papczyński, Olhar para o fundo do coração
de Estanislau de Jesus e Maria, ex-escolápio, Superior

da Congregação da Imaculada Conceição dos Padres Recoletos
in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane,

ProMic – editora dos Padres Marianos Mic, Varsóvia 2016,
pp. 604-607 – Domingo de Pentecostes

“se alguém me ama, guardará a minha palavra” (Jo 14,23). reflete que a 
expressão do perfeito amor é a obediência à doutrina de Deus. Porquanto, 
da mesma forma que os filhos que devotam um verdadeiro amor a seus 
pais procuram cumprir com muita exatidão a vontade deles, também aque-
les que como filhos de Deus querem fazer parte do número daqueles que 
amam o bondosíssimo e supremo Pai devem preocupar-se com a obser-
vância muito exata dos seus mandamentos. e, pelo contrário, não é digno 
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de ser chamado filho aquele que é surdo a todos os mandamentos e a quem 
eles ressoam como uma fábula e que considera muitos deles como desne-
cessariamente a ele impostos pelo pai.

Por isso aquele que não cuida das causas divinas nem pode ser conside-
rado como servo de Deus. Porquanto é destes que se queixa a infinita Bon-
dade desta forma: “Por que me chamais: ‘senhor! senhor!’, mas não fazeis o 
que vos digo?” (Lc 6,46).

a ti, portanto, caberá a busca da perfeita união pela honesta observân-
cia das leis e da doutrina de Deus e daqueles que são seus substitutos.

“Meu Pai o amará [...]” (Jo 14,23). reflete como se alegram aqueles ser-
vos que pela sua obediência conquistam não apenas os corações dos filhos, 
mas também dos pais. Visto que granjeiam a benevolência deles e se ale-
gram, visto que com o seu sopro levarão um estilo de vida muito tranquilo. 

a Verdade promete uma benevolência semelhante a todo aquele que é 
submisso, a saber, que pela verdadeira obediência e pelo serviço conquista-
rá não somente o seu amor, mas igualmente o amor do Pai eterno e Todo
-Poderoso e senhor bondosíssimo. e diz: “Meu Pai o amará”.

Ó felicidade da alma que ama Jesus! Ó felicidade do espírito submisso ao 
espírito santo! Pensa o que na vida poderias encontrar de melhor do que 
seres amado pelo próprio Deus? Porque, quando Deus ama alguém, ocor-
re uma coisa muito maravilhosa. cuidado, no entanto, para responderes 
com um amor semelhante ao amor de Deus que te envolve (embora quem 
poderia conseguir isso?), com uma submissão muito humilde, com uma 
célere prontidão, com um devotado serviço e uma constante obediência. 
[...] essas coisas constituem o critério para o discernimento dos espíritos 
divinos. Porquanto, se as precede a opressão, trata-se de um sinal apropria-
do da graça de Deus que deve ser concedida à alma humana, como alguém 
o disse: “Quase nunca estamos mais próximos de Deus do que quando nos 
encontramos em opressão. e naum diz: a ninguém o senhor deixa sem 
castigo. Borrasca e tempestade formam seu caminho” (cf. na 1,3). o espí-
rito vem ao ser humano com tumulto e ruído, quando a alma está abalada, 
atemorizada e contrita.

finalmente, vem também do céu, enviado por cristo senhor, daquela 
imortal fortaleza do triunfante soberano celestial. Porquanto os sopros 
dos espíritos maus que emanam do pântano infernal – digo-vos – chegam 
à alma em forma de agradáveis sussurros, agradavelmente a excitam, mas, 
quando se afastam, deixam milhares de remorsos de consciência, milhares 
de ferrões, milhares das dores mais cruéis. e, pelo contrário, é claro, o es-
pírito do senhor, precedido de tormento, vem num turbilhão e com ruído; 
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mas ele deixará vestígios em forma de alegria, milhares de consolos, milha-
res de frutos e milhares de bens. 

se, portanto, antes do santo banquete foste oprimido, seja em razão 
das tuas imperfeições, seja por desejo de alcançar a graça divina, ou por 
qualquer outra razão, fica certo de que recebeste o espírito santo, que virá 
acompanhado de inauditos consolos. 

refLeXÃo

a última década da história da igreja é o período do desnudamento de 
certas fraquezas que se assinalam especialmente na igreja da área de língua 
alemã. no âmbito de uma consulta realizada para o sínodo sobre a sino-
dalidade, convocado pelo Papa francisco para os anos 2021-2023, foram 
formulados alguns postulados tanto interessantes quanto inquietantes. o 
cardeal de Munique e de freising, reinhard Marx, postula a abolição do 
celibato obrigatório para os padres na igreja católica e não exclui o sacer-
dócio das mulheres; o cardeal Jean-claude Hollerich, arcebispo de Luxem-
burgo, a exemplo de certo grupo de católicos leigos na igreja na alemanha, 
postula a mudança da doutrina da igreja a respeito do homossexualismo, 
acreditando que os fundamentos sociocientíficos dessa doutrina já não são 
verdadeiros1. Também o presidente da conferência do episcopado da ale-
manha, o Bispo Georg Bätzing, convoca a uma mudança da doutrina da 
igreja católica a respeito da sexualidade, especialmente no que diz respei-
to ao homossexualismo. segundo ele a sexualidade não é um pecado, e 
um homossexual praticante poder ser um bom católico. acredita ele que, 
quando um casal homossexual vive em fidelidade e responsabilidade, não 
prejudica de forma alguma o seu relacionamento com Deus. Da mesma 
forma que os outros, pronuncia-se pela abolição do celibato e pela ordena-
ção sacerdotal das mulheres2. 

num comentário aos pontos de vista acima, George Weigel acredita 
que o caminho sinodal alemão está abandonando o evangelho. o teólogo 
americano define essas aspirações como um projeto light, que significa a 

1 cf. https://www.fronda.pl/a/kard-marx-chce-zniesienia-obowiazkowego-celibatu-lepiej- 
aby-byli-zonaci,173170.html; https://www.fronda.pl/a/z-niemiec-homoherezja-wylewa-sie-na- 
caly-kosciol-kard-hollerich-kosciol-musi-zmienic-nauczanie-nt-ibidehomoseksualizmu, 
173204.html.

2 cf. https://pch24.pl/bp-georg-batzing-chce-zmian-cel-blogoslawienie-homozwiazkow-i- 
kaplanstwo-kobiet/.

W-charyzmatycznej-misji-portugalski.indd   15 2022-10-26   12:41:43



16

tentativa de criar uma igreja afastada da Bíblia sagrada e da Tradição. Tra-
ta-se de um catolicismo que não tem condições de afirmar o que acredita e 
como acredita. Trata-se de uma igreja “sem fronteiras”, que não é capaz de 
definir aqueles ideais e aquelas ações que rompem a plena comunhão com 
o corpo Místico de cristo. Mas será que o projeto desse catolicismo light 
levará ao surgimento de um catolicismo vivo, capaz de dar conta das tare-
fas que o Papa João XXiii e o concilio Vaticano ii apresentaram à igreja: 
a conversão e a santificação do mundo? Weigel observa igualmente que é 
vivo aquele catolicismo que aceita a sinfonia da verdade católica como res-
posta à aspiração do mundo por uma verdadeira libertação humana e uma 
autêntica comunidade humana. o catolicismo light, ou o catolicismo flui-
do, que extrai a sua essência do mundo contemporâneo, é um catolicismo 
que morre. na opinião de Weigel, esse catolicismo é especialmente visível 
no caminho sinodal alemão. o autor escreve de duas apostasias presentes 
nesse caminho. a primeira delas é a afirmação de que a história julga a 
revelação; não há pontos firmes de referência à autoconsciência católica; 
somos nós que governamos, não cristo senhor. como exemplo fornece: 
“Jesus cristo diz que o matrimônio é para sempre; o caminho sinodal pode 
mudar isso. são Paulo e toda a tradição bíblica ensinam que a convivên-
cia das pessoas do mesmo sexo infringe o plano divino do amor humano 
inscrito na nossa criação como homem e mulher; o caminho sinodal pode 
mudar isso, visto que nós, os pós-modernistas, é que sabemos melhor3. e a 
segunda apostasia consiste em apresentar a liberdade como autonomia. no 
entanto a liberdade como livre-arbítrio é uma escravidão provocada por si 
mesmo. a autêntica liberdade é a libertação, através da verdade, em dire-
ção ao bem e à beleza. o catolicismo fluido reina nas reflexões do caminho 
sinodal alemão. o resultado disso não será a renovação evangélica, mas a 
continuação do abandono do evangelho”4.

isso lembra claramente a época da crise da igreja na passagem do século 
XV para o XVi, quando se manifestaram as correntes humanísticas que se 
caracterizavam por uma mudança na mentalidade e nos costumes sociais, 
que não colocavam no centro cristo, mas o homem novo, que substituía 
o amor a Deus pelo amor a si mesmo e o amor sobrenatural pelo amor 
aos bens terrenos (dos prazeres, das honras, das riquezas). essas correntes 
desempenhavam um papel cada vez maior na corte pontif ícia, e os novos 

3 cf. https://www.fronda.pl/a/george-weigel-niemiecka-droga-synodalna-porzuca-ewange-
lie,173842.html.

4 ibidem. 
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costumes e a nova forma de vida tinham uma grande influência na percep-
ção que os fiéis tinham de roma.

observação importante: o mencionado humanismo tinha também uma 
outra face, uma face católica, o que não se relacionava necessariamente 
com a abolição da forma de compreender o mundo então em voga e com o 
questionamento da civilização cristão. essa corrente humanística, com um 
certo estilo de piedade com ela relacionada, influenciou a arte, a pintura 
renascentista, a escultura e a arquitetura. não se percebe nela o rompi-
mento com a imagem teocêntrica do mundo e o total desaparecimento da 
piedade. rafael, Michelangelo, Perugino ou Botticelli, seguindo o caminho 
dos teólogos, apresentam em suas obras a realidade santificada, repassada 
da presença de Deus. eles se esforçam por não deixar de lado a obra da 
criação do mundo por Deus, o significado da igreja, do céu, do julgamento, 
da adoração de cristo, ou a ênfase da autoridade de Pedro. os autores da-
quele período (séculos XV-XVi) apresentam a sabedoria Divina em ação, 
o santuário vivo edificado de pedras vivas, escolhidas por Deus. falam do 
poder pontif ício das chaves, do poder de ligar e de desligar tanto no mun-
do temporal como no eterno. era Deus, não o homem, que permanecia no 
centro da atenção dos mestres renascentistas. “o homem concentrado em 
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si mesmo, sem referência ao criador, fechado na temporalidade, concen-
trado na sua grandeza e no seu poder não era o centro das suas atenções”5. 

sirva de exemplo dessa abordagem a Disputa sobre o Santíssimo Sacra-
mento de rafael. essa obra surge nos anos 1508-1509. ao afresco é atribuí-
do um tríplice significado. a parte superior da pintura apresenta analogica-
mente a igreja triunfante, e a inferior é uma alegoria da igreja militante. os 
santos apresentados representam os mais importantes livros do antigo e 
do novo Testamento. o terceiro céu deve representar a visão intelectual de 
Deus. a Disputa, portanto, é uma representação simbólica de toda a rea-
lidade sob o governo de Deus. o primeiro céu consiste no conhecimento 
de si mesmo; o segundo, no perfeito conhecimento da criação e o tercei-
ro, na visão de Deus – contemplatio Dei. Petrus Galatinus assim sintetiza 
os empenhos dos teólogos da época que em grau significativo inspiraram 
os autores a eles contemporâneos: “Portanto, quem quiser aprofundar os 
mistérios de Deus (Dei arcana inspicere) na contemplação das coisas di-
vinas, abandonando as coisas corporais deve elevar-se espiritualmente ao 
céu da escritura – da mesma forma que Paulo arrebatado ao terceiro céu 
– e apresentar-se diante da porta aberta da própria escritura – a fim de ver 
as palavras misteriosas, demasiadamente sublimes para que o homem as 
possa pronunciar”6.  

Percebe-se claramente que a Bíblia é a fonte da compreensão e da in-
terpretação do mundo, da realidade que envolve o ser humano. o ponto 
de referência é o céu compreendido como o lugar da presença de Deus. 
a igreja é a esposa de Deus. o Papa deve conduzir os fiéis à vida eterna, 
a Deus. roma é a simbólica nova Jerusalém, é a cidade santa, o centro do 
mundo, onde se sobe ao céu, onde se experimenta a convivência com Deus. 
o Papa sisto iV desejava que a capela principal do seu palácio fosse uma 
representação do santuário de salomão em Jerusalém. os artistas pintores 
deviam provocar a adoração, encaminhar a atenção dos fiéis ao que é eter-
no e imutável. a ascese devia conduzir à contemplação e ao cumprimento 
da vontade de Deus. isso não tinha nada em comum exclusivamente com a 
estética. os teólogos, os papas e os artistas buscavam o ideal de apresentar 
um programa teológico muito preciso; era dessa forma que eles compreen-
diam a sua missão e procuravam mobilizar a ela os melhores mestres e 
utilizar-se dos melhores meios de expressão7. 

5 Paweł Lisicki, Luter. Ciemna strona rewolucji, Warszawa 2017, p. 65.
6 ibidem, p. 66. 
7 cf. ibidem. 
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É nessa realidade que aparece a figura de estanislau Papczyński. ele foi 
um filho da sua época, condicionada não somente pela situação da Polônia 
do século XVii, mas também pelas reformas introduzidas pelo concílio 
de Trento, que eram uma resposta à reforma de Martinho Lutero. esse 
concílio via a vida religiosa como um estado de busca da perfeição, o que 
era confirmado por definições universalmente utilizadas como via perfec-
tionis ou via spiritualis. a Inspectio cordis, um opúsculo escrito pelo Padre 
estanislau, uma coleção de meditações e conferências, tinha por objetivo 
introduzir o ouvinte ou o leitor nas realidades eternas e imutáveis, que 
assumem um formato concreto na busca da perfeição evangélica. segun-
do ele, a perfeição evangélica deve basear-se na Bíblia, especialmente no 
evangelho, que foi aceito e posto em prática pelos apóstolos de cristo8. 
Diz claramente que a via perfectionis ou spiritualis é o estilo de vida pró-
prio dos apóstolos e que “todos os confessores de cristo são seus filhos 
adotivos e coerdeiros do reino do céu. no entanto, tem um direito maior 
a ele os religiosos, que, tendo assumido os conselhos evangélicos, fazem a 
profissão segundo a regra apostólica e se esforçam por imitar fielmente a 
vida de cristo senhor”9. 

segundo o nosso fundador, a perfeição religiosa se apresenta como um 
processo. na sua base se encontra a iniciativa de Deus, que estimula ao 
rompimento total com o pecado e à busca das orientações do evangelho 
para se tornar perfeito a exemplo de cristo. a imitação da vida de cristo 
em seu amor e em sua obediência ao Deus Pai vem acompanhada da cons-
ciência da finitude da vida terrena, que direciona ao futuro escatológico10.

cristo é, portanto, o centro da vida do religioso – da pessoa religiosa 
– do cristão. o essencial não é tanto a fascinação com a figura, mas antes 
o reflexo em si da forma de vida de cristo. a imitação de cristo é a obri-
gação fundamental de um religioso. o seu objetivo é o afastamento para o 
Pai, que está no céu (cf. Jo 14,1ss.). cristo apresentava esse objetivo na sua 
doutrina e no seu procedimento. a sua vida era o cumprimento da doutri-
na por ele pregada sobre o reino do Pai. “o Pe. Papczyński percebe que a 
rejeição do chamado de cristo para seguir os seus passos esconde em si o 
perigo não apenas do desprezo da glória que Deus preparou para os imi-

8 cf. Ks. andrzej Pakuła, Wprowadzenie, in: Błogosławiony stanisław Papczyński, 
Wejrzenie w głąb serca (Inspectio cordis – a seguir IC),  Wydawnictwo Księży Marianów 
Mic, Warszawa 2008, p. 9.

9 ibidem. 
10 ibidem, p. 27. 
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tadores de cristo, mas também do desprezo do próprio Deus. engana-se, 
portanto, quem julga que alcançará a salvação e a glória sem a imitação do 
encarnado filho de Deus”11. o fundador dos marianos apresenta a imita-
ção de cristo como supratemporal (sequela Christi) e exige o mesmo rela-
cionamento entre o atual discípulo e o Mestre, da forma como está defini-
do nas páginas do novo Testamento. Pode-se neste ponto fazer a primeira 
síntese, a saber, de que se confirma a hipótese de que as atuais tendências 
a tornar fluido o catolicismo têm a sua base no afastamento do evangelho, 
em prol de correntes da moda, ideologicamente matizadas, que tornariam 
o catolicismo mais “adequado ao tempo” – fácil e agradável, o que conduz 
ao aniquilamento da sua força vivificante, direcionada à eternidade. 

a busca da imitação de cristo provém da inspiração do espírito santo. 
É ele que desperta o desejo do coração (desiderium cordis) de imitar o pró-
prio cristo – as palavras, as ações levadas até o amor heroico que vemos 
na Paixão do salvador. essa inspiração do espírito santo perdura por toda 
a vida do religioso – ele a desperta e sustenta. o encontro com cristo 
se realiza da forma mais plena durante a eucaristia. É então que renasce 
o desejo do coração e é então que sofre a purificação a intenção primiti-
va e o  ideal de uma vida dedicada exclusivamente a cristo. não menos 
importante é aqui o esforço da pessoa – o engajamento que consiste na 
decisão de romper radicalmente com o pecado e de empreender o esforço 
de imitar a cristo numa vida sem pecado, a fim de viver por Deus e pelas 
suas causas12. 

o Padre Papczyński sugere que o autêntico critério de seguir os passos 
de cristo é a conversão. alude nesse ponto à imagem de Judas e do cobra-
dor de impostos Mateus. cada um deles seguiu na realidade o chamado 
de cristo para imitar a sua vida, mas percebe-se claramente a diferença na 
realização desse chamado – da vocação. o Padre fundador expressa isso 
da seguinte forma: “atenta para o fato de que o testemunho da verdadeira 
conversão é a real imitação de cristo. Judas não se converteu, visto que, 
embora tenha seguido os passos de Jesus, acompanhou-o traiçoeiramen-
te, seguiu-o cheio de falsidade e só pensava na sua bolsa. De outra forma, 
como podes imaginar, procedeu s. Mateus. ele foi realmente um imitador 
de cristo, visto que, levantando-se, seguiu os seus passos. Do que se le-
vantou? Do pecado. aonde acompanhou a cristo? À prática das virtudes. 
eis que tens aqui fornecida para ti uma boa regra da imitação de cristo: 

11 ibidem. 
12 ibidem, p. 28.
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levantar-se e seguir os seus passos. [...] Por isso, levanta-te e segue os seus 
passos, porque, se não te levantares, nunca seguirás os seus passos”13. 

o radical rompimento com o pecado é a condição básica para imitar 
a cristo, que com mais força ainda ressoa no apelo do fundador dos ma-
rianos a tomar a sua cruz e a renunciar a si mesmo (cf. Mt 16,24). com 
base nessa passagem do evangelho, o Padre fundador contrapõe a forma 
de vida apresentada por cristo à vida levada segundo as aspirações do 
mundo. Posturas que necessariamente devem ser rejeitadas se quisemos 
levar uma vida evangélica são: a improbidade, a vanglória, a inveja, o orgu-
lho. a imitação de cristo segundo o Padre fundador, exige o desprezo ao 
mundo assim compreendido. acredita ele que a imitação de cristo exige a 
rejeição de tudo que se possua ou que se possa possuir no futuro: honras, 
riquezas, consideração, fama, e até os parentes e os pais. com cristo, é pre-
ciso caminhar com decisão e determinação. “a totalidade e a intransigência 
no acompanhamento de cristo deve ser a norma essencial da imitação de 
cristo na perfeição. [...] ele não somente deseja ser imitado, mas também 
proporciona a força àqueles que, ligando com ele a sua vida, procuram a 
ele assemelhar-se”14.

Vale a pena também enfatizar que, embora a própria renúncia ao peca-
do e ao mundo em si mesma já seja uma expressão do seguimento de cris-
to, ela constitui somente a primeira etapa. a perfeição evangélica direciona 
a passos seguintes, cujo objetivo é moldar em si o verdadeiro homem, a 
exemplo de cristo. imitar o cristo todo significa, com efeito, assemelhar-se 
a ele no relacionamento com Deus Pai, com o próximo e consigo mesmo. 
na prática isso significa viver numa perfeita obediência ao Pai – morrer 
para tudo que não seja divino, para, como cristo, viver exclusivamente por 
Deus15. a seguir – é praticar o amor ao próximo, inclusive aos inimigos, 
cuja fonte se encontra no sacrif ício da cruz de cristo. o discípulo de cris-
to, da mesma forma que seu Mestre, deve estar inflamado do desejo de 
salvar todos os seres humanos – para a salvação deles não poupando a si 
mesmo. finalmente, a perfeição religiosa distingue-se por um adequado 
relacionamento consigo mesmo, ou seja, por uma imitação de cristo em 
que o discípulo molde a sua própria personalidade: através da apropriada 
ação e da aceitação do sofrimento, pelo que se entende a consciente acei-

13 ic, p. 232. 
14 cf. Ks. andrzej Pakuła, Wprowadzenie, in: Błogosławiony stanisław Papczyński, Wejrze-

nie w głąb serca Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2008, p. 29; ic pp. 8-10.
15 cf. ic, pp. 304-306, 398-401.
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tação daquilo com que nos defrontamos de forma independente de nós 
mesmos.

o Padre fundador faz questão da estrita execução da regra religiosa, 
da prática e do desenvolvimento das virtudes, da realização dos conselhos 
evangélicos e do ministério da salvação e da santificação dos outros. não 
hesita em convocar os seus filhos espirituais a diversas ocasiões de sofri-
mento, tais como: mortificações, injustiças da parte dos outros, o peso do 
trabalho. a imitação de cristo, segundo o Padre fundador, conduz ao en-
contro e à aceitação da cruz (cf. Mt 16,24). o verdadeiro discípulo de cristo 
vai carregar a cruz serenamente, corajosamente e com valorosa obstinação, 
o que pode servir de antídoto para a visão de um catolicismo fluido16. 

Perguntas:
1. Qual é a tua autoconsciência – quem és?
2. Qual a tua consciência da criação e do mundo em que vives e ao qual és 

enviado?
3. Qual o teu conhecimento de Deus e a tua visão do céu?

16 cf. Ks. andrzej Pakuła, Wprowadzenie, in: Błogosławiony stanisław Papczyński, Wejrze-
nie w głąb serca, Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2008, p. 31.
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ToMasz noWaczeK Mic
Varsóvia, Polônia

fevereiro 2023

O gene da misericórdia
Sobre a guerra e a paz

Palavra de Deus: Lc 12,49-53

fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso! 
Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isto se cumpra! 
Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim 
trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três 
ficarão divididas contra duas e duas contra três; ficarão divididos: pai con-
tra filho e filho contra pai; mãe contra filha e filha contra mãe; sogra contra 
nora e nora contra sogra.

fonTes

Oração pela beatificação do Servo de Deus Jānis Mendriks

senhor Jesus cristo, que convocastes Vosso servo Jānis Mendriks à 
congregação dedicada à imaculada conceição da santíssima Virgem Ma-
ria, fazei, caso isso esteja de acordo com a Vossa santíssima vontade, que 
quanto antes possamos alegrar-nos com a sua beatificação. Que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos. amém. 

Dmitrijs Artjomovs, O Servo de Deus Jānis Mendriks MIC,
Verdadeiro homem e sacerdote, ProMic, Varsóvia 2019 – carta 2

o Padre Mendriks escreveu a segunda carta em Jaunborne no dia 13 de 
julho de 1950, alguns meses antes da sua prisão. essa carta era endereçada 
a sua irmã Verônica e trazia como título: Felizes os que sofrem, porque se-
rão consolados. escreve adiante: essas palavras do próprio salvador podem 
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consolar todo ser humano em seu espinhoso caminho de vida. sofrer, e 
sofrer com paciência, só pode o ser humano, colhendo com isso méritos 
diante de Deus. ninguém pode abandonar este vale de lágrimas e passar à 
eternidade sem sofrimentos. o próprio salvador é chamado pelo profeta 
rei de sofredor. sua Mãe, a Virgem Maria, traz entre outros o título de Mãe 
Dolorosa. será que não vamos beber do cálice do qual beberam o salvador 
e sua imaculada Mãe, muitos santos e outras pessoas piedosas? são João 
crisóstomo fala que os sofrimentos são mais preciosos que a capacidade de 
operar milagres. se fôssemos capazes de operar milagres, seríamos deve-
dores de Deus, no entanto, quando sofremos, é Deus que de alguma forma 
se torna nosso devedor. as pessoas têm sofrido sempre, e assim será até o 
final dos tempos. Mas, mesmo quando sofres por culpa própria, também 
então o coração se enche de certa paz, porque sabes que Deus não te rejei-
tou, mas quer que te tornes uma vítima em razão dos outros. Uma coisa é 
clara para nós todos – todo sofrimento um dia acaba. a sabedoria divina é 
a tal ponto grande que encontrou uma forma de colocar cruzes em todos os 
caminhos da vida, e por isso nada nos resta senão ser pacientes e confiantes 
na proteção de Deus. É muito justo repetir com frequência: “sacratíssimo 
coração de Jesus, em Vós deposito a minha esperança”. É preciso que nasça 
a infalível esperança depositada no salvador, porque então a pessoa encon-
trará a paz para a sua alma ferida. 

É uma coisa muito boa oferecer todas as nossas dificuldades da vida em 
intenções honrosas, especialmente por outros que sofrem, para que Deus 
lhes dê força e para que os sofrimentos deles produzam frutos. as pessoas 
nem imaginam como sofre aquele que lhe proporcionou ajuda espiritual. 
Que essa cruz da vida se transforme em bem, para que um dia também essa 
pessoa com maior sucesso ainda trabalhe em sua terra. 

eu estou vivendo como de costume, naquelas mesmas condições, já há 
um bom tempo. Por enquanto tenho tudo que é indispensável. 

as minhas saudações para toda a vossa família de Vocês e os outros pa-
rentes, igualmente da casa da smilga, da Vera e outros.

J. M. 
Jaunborne, 13 de julho de 1950.
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refLeXÃo

Leão Tolstoi escreve nos anos 1963-1869 uma das obras literárias mais 
geniais, o romance histórico intitulado Guerra e paz. o autor descreve nele 
três importantes acontecimentos da história da rússia do século XiX: as 
guerras napoleônicas, o levante dos decabristas e a guerra da crimeia. 

o escritor russo está convencido de que a história é governada pelo des-
tino, por uma força precisamente não definida. os executores desse desti-
no são as massas humanas e o soberano que é capaz de organizá-las, para 
com sua ajuda e juntamente com elas cumprir alguma missão histórica. 
Tolstoi atribui esse papel ao tzar, o qual, para realizar o destino – a missão, 
pode recorrer até ao uso da força. no entanto, ao autor da epopeia nacional 
russa não é estranha a ideia da guerra justa. Baseando-se no evangelho, 
Tolstoi acredita que a guerra só tem sentido quando é travada em defesa 
da terra e do povo. ele condena a guerra de conquista, promovida com o 
objetivo de satisfazer a ambição do soberano, que não oferece nenhuma 
oportunidade para o sucesso e a paz duradouros.

Do romance esboça-se a imagem da alma russa. não lhe faltam o tres-
loucado amor, o orgulho, a ambição. não lhe faltam também a inveja, a 
baixeza e a torpeza. aliás encontramos a imagem da condição da alma rus-
sa não somente em Tolstoi. Dentre os muitos escritores e pensadores rus-
sos basta mencionar fiodor Dostoievski, que caracteriza com perfeição a 
condição espiritual dos seus contemporâneos – e não somente dos russos. 
encontraremos as suas incisivas análises em obras e romances como: O jo-
gador, O idiota, Os Irmãos Karamazov, Crime e castigo. a vida na miséria, 
na inveja, repleta de mentira, da avassaladora indolência, da exploração, 
da infâmia, do sofrimento intelectual e f ísico, do crime não reparado, cuja 
consequência e castigo será ao mesmo tempo mais um crime. Tudo isso 
contribui para a composição da dor do espírito que às apalpadelas busca a 
misericórdia. e isso pelos séculos.

Pode-se ter a impressão de que a grandeza da rússia, usurpada ou não, 
é desproporcional à condição do espírito, que nem se esforça por sobres-
sair ao cego destino, sobre o qual pretensamente ninguém tem influência. 
Mas o que se esconde sob o cego destino? Que força, apesar das geniais 
intuições espirituais, empurra o homem da rússia à escolha das opções 
piores, que são fonte de sofrimento para ele mesmo e para os outros? De 
onde provém a impotência para a prática do bem? De onde provém a 
crueldade e a vontade do domínio sobre todos? não será isso semelhante 
ao estado do homem descrito pelo famoso pai do deserto evágrio do Ponto 
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como acédia – o demônio do sul? evágrio caracteriza dessa forma a situa-
ção em que alguém como que está sujeito a um completo entorpecimento 
psíquico, à impotência da alma e do corpo. Trata-se da incapacidade de 
empreender qualquer luta por si mesmo, para salvar a grandeza da própria 
humanidade, que só se pode compreender e aceitar graças a um autêntico 
relacionamento com alguém que significativamente nos sobrepuja, e que 
ao mesmo tempo se encontra próximo – com o Deus pessoal. o apóstolo 
são Tiago ensina: “De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre 
vós? não vêm, precisamente, das paixões que estão em conflito dentro 
de vós? cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais inveja, mas 
não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. e 
a razão por que não possuís está em que não pedis. Pedis, sim, mas não 
recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis, só quereis esbanjá-lo nos 
vossos prazeres” (Tg 4,1-3). a razão da má oração pode ser a falsa imagem 
daquele a quem rezo. 

o Padre Jānis Mendriks experimentou pessoalmente esse estado de-
sumano ao enfrentar os carrascos do regime comunista russo. o sistema 
do mal, estrutural imutável em sua essência, manifestou-se novamente no 
dia 24 de fevereiro de 2022. na manhã daquele dia iniciou-se a bárbara 
guerra da rússia com a Ucrânia. esse, aliás, não foi o único acontecimento 
que trouxe às pessoas a desgraça e o inimaginável sofrimento. Basta men-
cionar a chechênia, a Geórgia, a abcásia, a ossétia do sul, a síria com a 
completamente massacrada aleppo, onde vidas humanas não foram pou-
padas. os crimes não reparados vingam-se muitas vezes e dão origem a 
novas tragédias, como se fossem os homicídios do raskolnikov do roman-
ce Crime e castigo de f. Dostoievski. além disso, no ano passado, à luz da 
agressão russa contra a Ucrânia, mais uma vez se evidenciou com toda a 
força o fiasco da enfadada e fatigada cultura ocidental, que, ao cortar as 
próprias raízes firmadas em Deus, revelado na face de Jesus cristo, come-
çou a acreditar que criaria um novo homem, capaz de criar a si mesmo de 
acordo com ideias arbitrárias a respeito do sexo, das influências, da posse, 
do domínio sobre os outros. surgiu daí o deslumbramento com mitos des-
providos de etos: com o mito da solidariedade, da legalidade, do diálogo, 
da transigência, da tolerância, da ecologia, dos direitos humanos etc. além 
disso – além da promoção de teorias surrealistas, completamente afasta-
das da experiência cotidiana das pessoas, com a máxima boa vontade seria 
retirado da experiência e da linguagem humana não somente o conceito 
do pecado, o que em princípio se realizou, mas também o conceito do mal, 
para já não falarmos da negação da sua existência. esse é apenas o esboço 
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do problema que introduziu essa grande cultura no estado da acédia – da 
impotência espiritual.

infelizmente, essas tentativas sempre se realizam primeiramente na di-
mensão individual, antes de assumirem as suas formas institucionalizadas, 
revestidas de um vasto aparelho de conceitos, normas, princípios e órgãos 
que devem manter a guarda da nova ordem burocratizada, construída fora 
de Deus e da sua lei. o estado da acédia não é estranho também a nós, 
religiosos. sabemos muito bem que a desistência do radicalismo do tes-
temunho dado do evangelho de cristo em favor da mediocridade da vida 
consagrada é uma das causas do atual desparecimento da autoridade entre 
nós mesmos e, indiretamente – quem sabe – na sociedade amplamente 
compreendida. felizmente defendem-nos desse marasmo espiritual os ir-
mãos mártires, inclusive os mártires do tempo do comunismo. Trata-se de 
indivíduos capazes de se oporem ao mal, porque confiaram e entregaram 
a si mesmos a Deus. eles cultivaram em si a mentalidade da misericórdia 
– “Jesus, eu confio em Vós”. na abertura ao espírito de Jesus tiveram a 
coragem de entregar a vida por Deus e pelas pessoas. na mentalidade da 
misericórdia, com efeito, cabe o dom da coragem de anunciar o evange-
lho, a confiança na onipotência e na bondade do criador, o indestrutível 
testemunho da vida, maior que o sofrimento, o pecado e a morte. essa 
sua forma de vida moldou a geração da misericórdia. a misericórdia pode 
ser comparada a uma espécie gene que definitivamente foi enxertado na 
geração educada na biografia de s. faustina, de s. Maximiliano Kolbe, de 
s. João Paulo ii e também de numerosos santos e beatos entre os quais se 
encontram os marianos: s. estanislau Papczyński com a imagem da mise-
ricórdia que atinge o purgatório e que o induziu a confiar a Deus os que 
pereceram nos campos de batalha da Polônia da sua época; os beatos már-
tires de rosica – antônio Leszczewicz e Jorge Kaszyra, com uma imagem 
da misericórdia que permitiu acompanhar as pessoas até o último instante 
da vida delas para que pudessem com esperança e coragem olhar nos olhos 
da morte, conjuntamente entrar na glória de cristo, que vinha a elas do 
futuro, para a ela conduzi-las; e finalmente os atuais candidatos aos altares, 
como o mencionado nesta reflexão Jānis Mendriks, andré Čikoto, fabia-
no abrantowicz, Vladas Mažonas, eugênio Kulesza, que com a imagem 
da misericórdia, em meio ao terror comunista, aos tormentos psíquicos 
e f ísicos,  opuseram-se ao sofrimento e em meio à bestialidade deram o 
testemunho da dignidade do ser humano, da pessoa mergulhada na graça e 
na bondade de Deus. a misericórdia no martírio – ex aerumnis carceris – 
a lenta morte em razão dos tormentos, do esgotamento, das perseguições 
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na prisão ou no campo de concentração. embora não tenha sido uma mor-
te repentina pela fé, aqueles que lentamente a experimentaram estavam 
prontos a aceitá-la. essa prontidão deles a aceitar o sofrimento que levava 
à morte era a expressão da suprema fé. a misericórdia encerra em si o ho-
rizonte do infinito, que supera o estreitamento humanista à temporalidade 
e abre ao céu, ao qual caminhamos por toda a vida – aonde está sentado 
cristo à direita de Deus. a misericórdia, finalmente, comprova o valor da 
cultura em que vivemos. ela exorciza com precisão todas as ideias que 
pretensamente deve servir ao ser humano, e especialmente o humanismo 
sem cristo, o qual, ao tentar domesticar o mal, deixa de ser capaz de lutar 
com ele, mergulhando com isso na acédia que impele ao crime. 

o gene da misericórdia tem a sua encarnação. a Misericórdia encarna-
da é cristo. a misericórdia proporcionada são os discípulos enviados por 
cristo, que possuem o seu santo espírito, que no momento da provação 
lhes sugere o que e como devem fazer e falar. além dos acima menciona-
dos discípulos de cristo, temos os atuais arautos da Divina Misericórdia 
– uma multidão de pessoas que abrem os seus corações, entre os quais se 
encontram as conscientes, simples e humildes testemunhas do divino amor 
misericordioso e aqueles que por décadas cresceram nas suas emanações e 
buscam a Deus como que às apalpadelas, muitas vezes encontrando-o nos 
semelhantes, e às vezes em si mesmos. isso poderá soar como paradoxal, 
mas foi justamente dessa forma que Deus se preocupou com os seus con-
fessores, fazendo-lhes companhia no sofrimento em aleppo, na chechê-
nia, em certa ocasião em ruanda, na Ucrânia de hoje e em muitos outros 
lugares sombrios do nosso globo. esses lugares e tempos dramáticos são 
conferências – lectio divina, nas quais Deus revela o seu nome – Miseri-
córdia. Deus não se cansa conosco e com o nosso pecado. É ele que nos 
procura, sem jamais condenar. as suas chagas são uma prova de amor a 
nós pecadores – essa é a hora da morte de Jesus, o tempo de parar, para 
exclamar: “Jesus, eu confio em Vós, [...] pela sua dolorosa paixão tende mi-
sericórdia de mim e do mundo inteiro!”. 

Desde o tempo da santa irmã faustina, a humanidade percorre cons-
cientemente os caminhos da misericórdia. como marianos, temos nisso a 
nossa pequena participação. sabemos que o Pe. José Jarzębowski percorreu 
com o Diário da irmã faustina um grande pedaço do mundo para no final 
tornar acessível esse livro espiritual às pessoas. a experiência espiritual da 
santa irmã faustina é o seu relato pessoal sobre a Misericórdia de Deus, 
que lê a nossa vida. nos dramáticos acontecimentos em nós e em volta de 
nós lemos o livro da Divina Misericórdia, para inesperadamente nos en-
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contrarmos no centro do mundo. Porque onde está Deus Misericordioso e 
nós com ele, ali sempre está o centro do mundo, lugar da formação espiri-
tual, onde Deus nos faz afastar-nos do confortável egoísmo e ensina a amar 
como ele mesmo ama. Dessa forma percebemos que a essência do evange-
lho é a boa nova sobre a inconcebível Divina Misericórdia. a misericórdia 
é o mais importante atributo de Deus – é o puro evangelho. e, se assim é, 
nada mais nos resta senão assumir o desafio do testemunho da fé de que 
Deus é maior que o entorpecimento espiritual, mais forte que o demônio 
do sul e que proporciona a graça de ativamente reconhecermos o tempo e 
o lugar da sua visitação, envolvendo-nos nela pelo ativo amor.

o amor ativo é um radical sinal profético, é o enraizamento da boa ação 
no misericordioso amor de Deus. esse enraizamento remonta à consagra-
ção batismal, que é no fundo o início da única formação que a igreja co-
nhece: ser chamado à christiformitas – a ser moldado a exemplo de cristo 
– a levar a vida que ele levou. É o nosso caminho – o testemunho da vida 
do homem novo, moldado pelo espírito de cristo, que é o servo de Javé e 
o cordeiro que oferece a sua vida; que foi morto, mas que continua vivo. 
É o nosso carisma e a nossa missão ao mesmo tempo, radical pelo ingresso 
em tudo aquilo que é a igreja, inclusive nas situações dramáticas acima 
descritas, nas quais Deus revela a misericórdia. essas situações mostram 
muito bem o que é o radicalismo evangélico – a aceitação da forma de vida 
do filho de Deus, que deseja cumprir exclusivamente a vontade do Pai, 
a aceitação dos laços que apresentam a união de cristo com a igreja (os 
conselhos evangélicos, os votos) e finalmente o ingresso na realidade da 
escatológica nova Jerusalém – a demonstração de que os bens celestiais já 
se encontram presentes o mundo, apesar da sua imperfeição e do inimagi-
nável sofrimento1. 

com o radicalismo relaciona-se o profetismo – o ser profeta. a profe-
cia é aquilo que distingue a vida das pessoas consagradas. elas participam, 
como todos os cristãos, da missão sacerdotal, real e profética de cristo, mas 
a sua peculiar tarefa profética é o despertar do mundo. Trata-se de alguém 
que no simples dia a dia é capaz de perceber a ação de Deus, que percebe o 
presente e o passado e que é capaz de apresentar o sentido de tudo isso. “na 
igreja, os religiosos são chamados de maneira especial a serem profetas que 
testemunham como nesta terra cristo viveu e que anunciam como será o 
reino de Deus em sua perfeição. o religioso nunca pode desistir de profe-

1 cf. Lumen Gentium (LG) 44; Vita consecrata 6.
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tizar”2. o profetismo é a antecipação de um mundo que virá, e a sua força 
provém do futuro. se assim é, a exemplo daqueles que vivem com o gene 
da misericórdia libertemo-nos do temor que provoca a demasiada concen-
tração em nós mesmos, para sairmos ao encontro do dom do evangelho e 
mostrar como Deus cria o céu na terra, como realiza diante de todos a obra 
da misericórdia. felizes os misericordiosos, os que praticam a paz. 

Perguntas: 
1. em quais dif íceis situações da vida foste reencontrado por Deus?
2. Que fatos te permitem moldar a mentalidade da misericórdia? 
3. como se apresenta a tua luta espiritual com o demônio do sul?

2 francisco, Serce wielkie i otwarte na Boga, entevista concedida à revista „La cività cat-
tolica”, https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/serce-wielkie-i-otwarte-na-boga-calosc-wywia-
du,214203 (acesso: 28.04.2020).
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KrzyszTof sTĄPor Mic
Varsóvia, Polônia 

Março 2023

O mariano a serviço dos doentes
Sobre a proximidade na doença e no sofrimento

Palavra de Deus: Mt 25,37-39

então os justos lhe perguntarão: “senhor, quando foi que te vimos com 
fome e te demos de comer? com sede, e te demos de beber? Quando foi 
que te vimos como forasteiro, e te recebemos em casa, sem roupa, e te ves-
timos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar?”

fonTes

S. Estanislau Papczyński, Templo místico de Deus, 
in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, ProMic, editora dos Padres 

Marianos Mic, Varsóvia 2016, p. 997. 

a visita aos doentes é uma maravilhosa atividade elogiada pelo próprio 
nosso senhor e salvador, que diz: “estive doente, e cuidastes de mim” (Mt 
25,36). realmente, de forma digna de elogio cumprem isso aqueles que do 
leito dos doentes pobres não se aproximam de mãos vazias. o João chama-
do de Deus, varão muito santo, fundou uma ordem cuja tarefa e vocação 
é procurar os doentes pobres e lhes prestar assistência. essa mui piedosa 
ordem, essa sua característica misericórdia, tornou-se tão famosa em todos 
os países da europa entre os verdadeiros cristãos que os seus membros são 
por nós popularmente chamados bonifrates [bons irmãos], em razão da 
boa obra que realmente eles realizam com perfeição. as suas casas para os 
doentes encontram-se em muitos lugares, especialmente em roma. a ge-
nerosidade das pessoas piedosas fornece-lhes em abundância tudo que é 
necessário, inclusive os remédios, com o que eles abrem para si o caminho 
certo para o céu [...]. 
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refLeXÃo

Padre Estanislau
o nosso santo fundador, já no início da Oblatio (11.12.1670) invocou a 

Jesus cristo crucificado, como que atribuindo um caráter a toda a fórmula. 
a alusão ao aspecto da paixão na vida de cristo pode ser reconhecida como 
o ponto de partida para a interpretação do carisma fundador da ordem da 
imaculada conceição de Maria. foi justamente Maria, na imaculada pure-
za do seu coração, que durante a anunciação exclamou num profético en-
levo sobre a Misericórdia de Deus que se estende “de geração em geração” 
(cf. Lc 1,50) e que se manifestou na imaculada concepção de Jesus.

a imaculada conceição de Maria foi um propósito de Deus, que após 
o primeiro pecado “não quis deixar a humanidade só, mas quis responder 
com a plenitude do perdão”1. a misericórdia de Deus anunciada por Maria 
no Magnificat desenvolveu-se na postura de Jesus, que veio ao mundo para 
curar todas as doenças e fraquezas do povo (cf. Mt 4,23), ao mesmo tempo 
inscrevendo a cura dos enfermos (cf. Lc 9,2) na missão dos seus discípulos. 
a alusão a esse fato na introdução da Oblatio parece ser uma importante 
missão na realização prática da visão imaculatista do fundador.

a essa temática do sofrimento dedicou o Padre fundador duas obras: 
Cristo sofredor (Christus patiens, Varsóvia 1690) e Orador Crucificado 
(Orator Crucifixus, cracóvia 1670). essa missão é apresentada repetidas 
vezes nas fontes e nas obras marianas, onde se fala do “amparo aos próxi-
mos da morte” (Constituições e Diretório [...], roma 2018, c 3; ibidem, cf. 
c 13) e da assistência às pessoas que sofrem nos asilos, nos hospitais, nas 
áreas de guerra, bem como aos casais que sofrem em razão da gravidez 
com risco de morte2.

Também nas cotidianas Orações marianas recitadas após a Liturgia das 
Horas encontram-se orações: a Deus pelos doentes e sofredores, para que 
lhes seja restituída a saúde e sejam perseverantes no sofrimento (Orações da 
noite); pela intercessão de s. Vicente de Paulo, para que nos apoie no serviço 

1 francisco, Misericordiae vultus, 2015, n. 3. 
2 cf. Uchwały Kapituły Generalnej 2011, zalecenia, n. 5, 7.3; Przesłanie Kapituły do wszy-

stkich członków Zgromadzenia, n. i.2.c; Podsumowanie prac nad ankietą dotyczącą ważnych 
spraw Zgromadzenia, pyt. 7, 8, 22, in: Documenti Capituli Generalis Congregationis CC. Ma-
rianorum A.D. 2011 Romae celebrati, romae 2011, pp. 17, 29, 39, 65-66, 70; Uchwały Kapituły 
Generalnej celebrowanej w Rzymie w dniach 6-23 lutego 2017 r., zalecenia, n. 3, in: Documenta 
Capituli Generalis Congregationis CC. Marianorum A.D. 2017 Romae celebratum, romae 2017, 
p. 14; Konstytucje i Dyrektorium [...], roma 2018, c 123.
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aos pobres e sofredores (Orações da manhã); pela intercessão do próprio 
Padre estanislau, que se compadece de toda miséria (Oração para alcançar 
uma graça pela intercessão do Santo Padre Fundador). 

essa dimensão da missão dos marianos inscreve-se no ministério de 
toda a igreja, na qual – como fala o Papa francisco – “a proximidade diante 
dos doentes e a sua pastoral não é uma tarefa somente de alguns religiosos 
especialmente preparados”3. os textos aqui mencionados como exemplo, e 
também muitos outros, apontam para o honroso lugar que no apostolado 
dos marianos deve ocupar a ajuda aos doentes. 

na reflexão apresentada procuremos deter-nos unicamente em pro-
postas selecionadas de ajuda, que podem ser encaminhadas diretamente à 
pessoa enferma, bem como à família que sofre junto com a pessoa doente.

Apoio ao doente
necessidade de um delicado reconhecimento do interior da pessoa que 

sofre, para proporcionar uma ajuda adequada às suas vivências e à sua von-
tade. Podem distinguir-se três estados de estar com a pessoa que sofre:

 Ε Quando no doente se torna perceptível a postura de queixa contra Deus 
em razão da dor vivenciada, pode-se nada dizer, ouvir e apenas estar 
presente, rezando em espírito, pela intercessão de Maria imaculada, 
pela graça da abertura ao amor de Deus. Talvez ocorra a necessidade 
de uma reflexão a respeito do próprio fato do sofrimento, porquanto da 
parte dos doentes e das famílias pode-se encontrar a opinião de que o 
sofrimento é um castigo: “Deus me castigou pelos meus pecados”, “cas-
tigo de Deus” ou até a acusação: “Por que Deus me castigou? afinal eu 
tenho sido uma boa pessoa”, formulada até mesmo com base nas prin-
cipais verdades da fé: “Deus é um juiz justo, que recompensa o bem e 
castiga pelo mal”.

 Ε Quando na pessoa doente ocorre a postura da aceitação do sofrimento, 
pode-se chamar a atenção para o grande valor do sofrimento no cami-
nho pessoal à santidade, ou à santidade dos outros. o sofrimento pró-
prio pode ser oferecido por alguém, por exemplo pela conversão de um 
filho, pelo santo Padre ou por si mesmo como reparação pelas conse-
quências não reparadas dos próprios pecados. Pode-se falar do valor do 
sofrimento de cristo na cruz, que aos olhos de Deus não foi aniquila-

3 francisco, Mensagem para o XXX Dia Mundial do Doente, 2022, n. 5. 
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mento, mas elevação a algo mais belo já pelos séculos – à ressurreição4.  
o valor do sofrimento de Jesus assim apresentado pode despertar a es-
perança e conferir um sentido positivo à participação na cruz de cristo, 
que não será recebida com a censura: “não tenho outra saída, tenho que 
aceitar o sofrimento”.

 Ε se a pessoa doente parece aberta ao diálogo sobre assuntos espirituais, 
pode-se aproveitar esse espaço para propor a recepção dos santos sa-
cramentos, apontando para o bem espiritual que ocorre durante a sua 
celebração. 

na catequese, é bom assegurar à pessoa doente que Deus Pai é bom; 
guia-se pela misericórdia e não busca a desforra como um juiz. a seguir, 
pode-se convidar o doente a que em seu coração peça perdão a Jesus por 
todos os pecados e sugerir que peça a misericórdia. Que perdoe a todos 
que o prejudicaram. Vale a pena falar também da possibilidade de convidar 
Maria imaculada, para que ela, da mesma forma que esteve ao pé da cruz, 
esteja igualmente presente durante o sofrimento vivenciado e reze pedindo 
a paz do coração.

adicionalmente pode-se perguntar ao doente se expressa a vontade de 
uma oração comum ou se tem orações ou cantigas marianas preferidas. 
Pode-se também ler conjuntamente trechos da Bíblia (p. ex. os salmos: 1, 
8, 16, 19, 23, 25, 27, 40-42 e seguintes), recitar uma parte do santo rosário 
ou o Terço da Divina Misericórdia, especialmente junto aos agonizantes, 
porque – como disse Jesus a santa faustina – “porque eles são os que mais 
necessitam de confiança, e os que menos a têm”5. Tal conversão e oração 
podem devolver ao doente a esperança, especialmente quando ele vivencia 
um grande temor provocado pelo afastamento da comunidade da igreja e 
do relacionamento com Jesus.

Durante o encontro do sacerdote com o doente desempenha também 
um papel importante o toque, a carícia na cabeça, na face. Para algumas 
famílias e alguns doentes que vivenciam fortemente a doença, tais gestos 
são extremamente importantes e comoventes. Tanto os doentes como a fa-
mília têm a experiência de uma presença verdadeiramente paternal. ocor-

4 João Paulo ii, Salvifici doloris, nn. 14, 22.
5 Św. s. M. faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, ProMic – 

Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2000, n. 1777. [Versão em português: santa ir. 
Maria faustina Kowalska. Diário – A Misericórdia Divina em minha alma. editora apostolado 
da Divina Misericórdia 43.ed., curitiba, 2020, n. 1777]. 
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re às vezes que eles mesmos dizem: “agradecemos muito ao padre pela 
visita, que não foi formal, convencional, mas porque o padre lhe conferiu 
uma atmosfera de encontro familiar”. Trata-se de gestos puramente huma-
nos, mas também importantes durante o encontro com a esfera humana 
da pessoa, que sente, tem emoções, e que também são um dom de Deus. o 
próprio cristo, quando disse “Deixai as crianças virem a mim” (Mc 10,14), 
impôs as mãos sobre elas e as abençoou. as pessoas que sofrem ou que em 
idade avançada tornam-se em sua impotência semelhantes a crianças tam-
bém necessitam de um sadio gesto humano, do toque do sacerdote, que 
revela, à semelhança de Deus, “a força de um pai e a ternura de uma mãe”6.

Apoio à família
Às vezes necessita de apoio espiritual a família, que pode estar esgotada 

com os cuidados e ter de Deus a mesma visão do doente: a) censuras em 
razão da doença; b) queixas contra Deus por não lhes proporcionar ajuda; 
c) ou ainda a conformidade com esse estado e a permanência numa relação 
de oração diante de Deus. nas duas primeiras situações vale a pena ado-
tar a abordagem recomendada para a falta de conformidade e a queixa do 
doente – ouvir e nada dizer.

Quando a família concorda com a situação, pode-se assegurar que a sua 
heroica postura é uma expressão de amor à pessoa doente e que juntamen-
te com o sofrimento vêm à casa e aos que cuidam da pessoa doente a bên-
ção divina, porquanto “o amor cobre uma multidão de pecados” (1Pd 4,8), 
inclusive os pecados das pessoas que cuidam do doente. embora a bênção 
possa não ser visível em determinado momento, objetivamente ocorre jun-
tamente com o amparo à pessoa doente (cf. Mt 25,36), o que confirmou 
com a sua vida a Madre czacka, “vendo com toda a clareza que mais nos 
aproximamos de Deus quando estamos perto do ser humano que sofre e 
está em necessidade”7. com a família é melhor contactar-se pessoalmente 
na casa do doente, num outro lugar (centro, paróquia), ou ainda por telefo-
ne. embora um encontro on-line não substitua o encontro direto, também 
fortalece na família o sentimento de segurança, conscientiza de que ela não 
está isolada. É responder sempre responder ao telefonema. com frequên-

6 francisco, Mensagem para o XXX Dia Mundial do Doente, 2022, n. 1.
7 rada Biskupów Diecezjalnych, Połączyła ich świętość. List z okazji beatyfikacji Kard. Ste-

fana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej, częstochowa 25.08.2021 r., cf. https://opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/salvifici.html (acesso: 28.04.2022).
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cia se ouve o testemunho: “obrigado por ter respondido ao telefonema – 
isso para mim foi muito importante”.

se o encontro com a família se realiza fora de casa ou por telefone, po-
de-se propor que seja sugerida ao doente a visita do padre. Pode-se ao me-
nos de maneira geral conscientizar os membros da família, especialmente 
quando se percebem falhas nos seus fundamentos de fé, de que só a pre-
sença e a companhia do sacerdote podem ser para a pessoa doente um 
precioso consolo, e de que o fruto fundamental da administração dos sa-
cramentos é a paz da alma na vivência do sofrimento, a melhora do estado 
da saúde espiritual, e algumas vezes também da f ísica.

seria também importante propor à família que possibilite à pessoa 
doente ouvir ao vivo, em silêncio e em recolhimento, a santa Missa pelo 
rádio ou pela televisão e receber espiritualmente a santa comunhão. Po-
dem ser também propostos outros tipos de eventos religiosos organizados 
por intermédio dos meios de comunicação. Mas acima de tudo vale a pena 
propor à família que encomende pelo doente uma Missa, que é a mais efi-
caz das orações. 

Na paróquia
numa época de desenvolvimento da aceitação do voluntariado, seria 

bom refletir se na paróquia poderia ser instituído um grupo de voluntá-
rios para prestar assistência às pessoas doentes que permanecem em suas 
casas. Poderia ser verificado o funcionamento dos círculos paroquiais da 
caritas sob o ponto de vista de visitá-los em suas casas, para não permane-
cerem com a cruz do sofrimento na solidão, mas para verem na pessoa do 
sacerdote ou do voluntário a pessoa de Maria junto à cruz deles. no caso 
dos doentes, continua sendo um problema generalizado convencer da ne-
cessidade da unção dos enfermos, diante da visão das pessoas de que esse 
sacramento é a “extrema unção” e anuncia a morte próxima, em vez de ser 
um benef ício de Deus que serve de socorro e fortalecimento ao doente (cf. 
Tg 5,15). o mesmo ocorre em relação à eucaristia, quando o doente diz: 
“ainda é cedo – eu recebi a santa comunhão no hospital há dois meses”. 
essas questões sacramentais poderiam tornar-se um objeto mais frequen-
temente abordado durante o ministério da Palavra – homilética, pregação 
sacra, encontros de formação em grupos. Vale a pena elaborar uma bro-
chura, uma espécie de vade-mécum a respeito dos sacramentos da cura e 
distribuí-lo durante as visitas natalinas ou de outra forma. 
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Conclusão
a apoio espiritual proporcionado pelo sacerdote ao doente e à sua fa-

mília, encorajando a invocar na oração Maria imaculada presente ao pé da 
cruz, pode vir a ser um precioso recurso na tarefa de abrir a porta a essa 
pessoa para o encontro com Deus misericordioso após a morte.

Perguntas:
1. até que ponto quero por iniciativa própria proporcionar ajuda aos 

doentes e sofredores?
2. como é a minha oração pessoal pelos doentes?
3. com quanta frequência abençoo as pessoas sofredoras encontradas 

pessoal ou virtualmente: pelo telefone, pela internet etc.?
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ToMasz noWaczeK Mic
Varsóvia, Polônia

abril 2023

A Oblatio de Papczyński versus o Narciso de Caravaggio
Sobre a coragem perdida

Palavra de Deus: Hb 11,1-3;32-40

a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de reali-
dades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemu-
nho de Deus. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela 
palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não 
se vê. [...] Que mais devo dizer? não teria tempo para falar ainda sobre 
Gedeão, Barac, sansão, Jefté, Davi, samuel e os profetas. estes, pela fé, 
conquistaram reinos, exerceram a justiça, foram contemplados com pro-
messas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, 
escaparam ao fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se 
valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reen-
contraram os seus mortos pela ressurreição. outros foram torturados ou 
recusaram ser resgatados, para chegar a uma ressurreição melhor. outros 
ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as ca-
deias, as prisões, foram apedrejados, serrados ou passados ao fio da espa-
da, levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, 
oprimidos, atribulados, sofrendo provações. eles, dos quais o mundo não 
era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas 
da terra. no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um 
bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus 
estava prevendo algo melhor para nós: não queria que eles chegassem, 
sem nós, à plena realização.
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fonTes

S. Estanislau Papczyński, Cartas e documentos – Oferecimento  
de si mesmo, 

in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, ProMic – editora dos Padres 
Marianos Mic, Varsóvia 2016, pp. 1258-1259

em nome do senhor nosso, Jesus cristo crucificado. amém.

1. eu,  estanislau de Jesus e Maria Papczyński, segundo o corpo filho 
de Tomás de Podegrodzie, da Diocese de cracóvia, aos quarenta anos de 
idade, ofereço e dedico a Deus Pai Todo-Poderoso e ao filho, e ao espírito 
santo, bem como à Mãe de Deus, sempre Virgem Maria sem a mácula ori-
ginal concebida, o meu coração, a minha alma, a inteligência, a memória, 
a vontade, os sentimentos, toda a mente, todo o espírito, os sentidos inte-
riores e exteriores, e o meu corpo, nada absolutamente deixando a mim 
mesmo, para que dessa forma eu seja a partir de agora um servo deste To-
do-Poderoso e da Bem-aventurada Virgem Maria. 

2. Prometo-Lhes, portanto, que servirei até o final da minha vida em 
castidade e com zelo nesta sociedade dos Padres Marianos da imaculada 
conceição (que por graça divina quero fundar) e que adaptarei a minha 
forma de vida às suas leis, aos seus estatutos e ritos, e que nunca provocarei 
nem permitirei, nem concordarei, mesmo indiretamente, que eles sejam 
de alguma forma abolidos ou modificados, nem que deles seja concedida 
dispensa, a não ser por séria necessidade e de acordo com a lei.

3. Prometo, além disso, a sensatamente compreendida obediência a sua 
santidade o Vigário de Jesus cristo e à sua autoridade delegada, bem como 
a todos os meus superiores indiretos e diretos, e que não possuirei nada 
como propriedade particular, mas que considerarei tudo como proprieda-
de comum. 

S. Estanislau Papczyński, Mensageiro da Rainha das Artes, 
in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, ProMic – editora  

dos Padres Marianos Mic, Varsóvia 2016, p. 480

17. Temos necessidade de verdadeiros homens, não de patifes, não de 
escória social. [...] Dai-me pessoas fortes, corajosas, capazes de grandes es-
forços, treinadas para a luta, preparadas para participar de deliberações 
(ad consilia).
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refLeXÃo

comecemos pela observação do príncipe rachid al Maktoum – “tem-
pos dif íceis geram pessoas fortes, pessoas fortes geram tempos fáceis, tem-
pos fáceis geram pessoas fracas, pessoas fracas geram tempos dif íceis...”1. 

a nossa congregação tem como seu antepassado o “poderoso mensa-
geiro de Deus” – s. estanislau Papczyński, simples de origem, capaz de 
lutar pelo seu futuro. sem recordarmos todas as suas lutas, mencionemos 
apenas o desejo de adquirir a instrução, que o atleta Papczyński começa 
pela junção das letras, pela transformação das letras em palavras, e des-
tas em frases, exercitando a memória, atingindo a verdade e o amor do 
bem que surgia das inúmeras páginas do texto, sobretudo da Bíblia, que 
trata do mistério de Deus e do mundo. esse é apenas um exemplo dos tem-
pos dif íceis em que se forja um homem forte, aberto ao infinito futuro. 
e essas exemplares lutas que o nosso Padre fundador travou foram afinal 
bem mais numerosas. foram elas que moldaram nele a mentalidade de um 
guerreiro que tem condições de sacrificar muita coisa para o discernimento 
e o alcance dos próprios objetivos.  

as lutas do Padre estanislau possuem um denominador comum: a obla-
tio. alguns são de opinião de que vale a pena expor esse traço oblativo da 
sua personalidade, surgido da experiência existencial, do ponto de vista 
carismático. o Padre fundador expressa nele e transmite a seus filhos espi-
rituais o valor do sacrif ício, que atinge atualmente a dimensão de um sinal 
do tempo, capaz de opor-se à mentalidade individualista, ao egoísmo, à 
disposição narcisista, à preguiça e ao conforto hedonístico. os traços pe-
culiares de um representante da época da cultura da europa ocidental da 
época podem ainda ser complementados com movimentos do pincel que 
têm o matiz de um desnorteamento intelectual e espiritual. Procedemos de 
uma cultura que adotou como ideia dominante do sucesso a verdade dos 
olhos alheios, aos quais impomos o olhar que nós mesmos desejaríamos. 
somos filhos de uma época – “tirados do povo e instituídos para o povo 
– na qual a vida, para poder ser sobrevivida, deve estar repleta de falsos 
espelhos”2. É preciso aceitar como provável que também nós – ainda que 
não com facilidade – possamos encontrar as nossas faces numa pessoa en-

1 apud: rafał ziemkiewicz, Strollowana rewolucja, fabryka słów, Lublin-Warszawa 2021, 
p. 192.

2 cf. Karolina Lewestam, Wszyscy jesteśmy narcyzami, p. 2, apud: https://magazynpismo.pl/
idee/esej/narcyzm-seks-lewestam-roupenian/?seo=pw.
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cantada por si mesma, cujo acertado símbolo pode ser o rosto do jovem do 
quadro de Michelangelo Merisi, chamado caravaggio, intitulado Narciso 
junto à fonte.

Da penumbra do quadro surge a figura de um jovem que contempla a 
límpida superf ície da água. Provavelmente está fascinado com a sua bela 
aparência, embora em seu rosto se esboce nitidamente a tristeza. a ima-
gem é envolvida por um majestoso silêncio. a tela tem duas partes – uma 
que constitui a própria figura de narciso e a outra, que é o seu reflexo. 
o  colorido da imagem é escuro. na nitidamente esboçada camisa dessa 
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personagem encontramos o elemento que define a personagem principal 
do quadro – a flor chamada narciso. o firme contraste de luz e sombra 
em caravaggio tem um profundo significado. com esse proposital recurso 
o artista chama a atenção para o fato de que algumas coisas estão escon-
didas diante de nós, e outras excessivamente expostas. narciso surge da 
penumbra – os mais fortemente iluminados são suas mãos, seu rosto e seu 
joelho. a luz direcional infelizmente é invisível – a luz brota como que dele 
mesmo, o que também pode significar que ele mesmo não necessita de 
uma outra luz que permita ver-se iluminado exteriormente, para melhor 
compreender a si mesmo e o seu relacionamento com a realidade que o 
cerca. Já essa breve descrição abre todo um mapa de caminhos interpre-
tativos, por vezes até muito sutis. À sensibilidade de todos que realizam 
este dia de recolhimento deixo a complementação, e aos mais argutos re-
comendo o pincel e a tinta, para que eles mesmos deem o colorido ao seu 
próprio reflexo. atividade não especialmente estranha ao legado espiritual 
da congregação, porque já o próprio fundador escrevia: “Deixo a imagem 
da minha pessoa aos curiosos para ser vista, e a imagem de meu senhor, 
Jesus cristo, [aos religiosos] para ser imitada”3.

Para o aperfeiçoamento do próprio ateliê de pintura, bem como para 
distinguir as imagens dos atuais heróis narcisistas do retrato do nosso Pa-
dre fundador, que com eles parece nada ter em comum, citarei um trecho 
mais extenso do artigo de carolina Lewestam de 2 de fevereiro de 2021 
– nomen omen – dia em que comemoramos a festa da apresentação do 
senhor, que lembra a história do mitológico narciso. “nas Metamorfoses 
de ovídio lemos que narciso (seu nome provém do grego narke, que sig-
nifica entorpecimento, rejeição) era o belo filho de Liríope e céfiso. Lirío-
pe, segundo o costume dos pais mitológicos, foi falar com o cego adivinho 
Tirésias que para que este lhe dissesse que o filho dela teria uma longa vida. 
a resposta foi estranha e misteriosa: narciso vai viver muito tempo se não 
conhecer a si mesmo.  o belo narciso tinha muitas pretendentes – entre 
elas a famosa ninfa eco, privada da própria voz pela raivosa Hera – mas por 
nenhuma delas se apaixonou, a nenhuma deu atenção. Preferia correr pelos 
bosques e caçar; o amor não lhe interessava. finalmente uma das mulhe-
res, abalada pela rejeição do jovem, recorreu à ajuda da terrível némesis, 
pedindo que narciso se apaixonasse por alguém que não correspondesse 
ao seu sentimento! némesis atendeu ao pedido da desprezada amante e 

3 Św. stanisław Papczyński, Testament drugi, n. 9, in; Św. stanisław Papczyński, Pisma ze-
brane, ProMic - Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, p. 1327.
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conduziu narciso a uma fonte. ele olhou para a água, viu-se pela primeira 
vez (mas como? – perguntarias – viveu tantos anos e nunca se viu? e tens 
razão por te espantares!), e imediatamente se apaixonou pelo seu reflexo. 
Mas, como o reflexo não existia realmente, não podia amar narciso. Por 
isso o jovem ficou sentado, olhando para a água, não caçava, não corria pe-
los bosques; muitas vezes se esquecia de comer e beber e só pensava no seu 
rosto refletido na fonte. alguns dizem que se matou de desespero; outros, 
que finalmente morreu de esgotamento e agora tenta sem cessar ver a sua 
imagem nas águas do estige. o amor ao próprio reflexo não terminou para 
narciso da melhor forma. a sua vida, longa ou não, chegou ao fim, antes 
que tivesse morrido de verdade quando olhou para a fonte”4. 

as pessoas narcisistas trazem em si um sério problema de habilidade: 
não elaboraram em si a verdadeira imagem de si mesmas, a sua autêntica 
personalidade, graças ao que poderiam enfrentar os outros e o mundo. não 
conhecendo a si mesmas, defrontam-se com o vazio e, tentando fugir a ele, 
começam a criar uma imagem sua melhor. Mas isso dá origem ao temor do 
desnudamento da verdade a respeito da identidade fingida; o medo para-
lisante diante da crítica, do olhar penetrante. Tais pessoas não são capazes 
de ouvir, tecem imagens a seu respeito como de alguém que tem um papel 
excepcional a cumprir; sofrem quando não são proclamadas como a sen-
sação de uma festa, permanecem em relacionamentos sem conteúdo. as 
suas interações com qualquer pessoa que seja são apenas devaneios sobre 
a própria sabedoria, beleza, excepcionalidade; a fascinação pela imagem de 
si mesmas, esboçada e colorida com as próprias mãos. a identidade não 
é para elas um estado real, mas o mais importante esforço, não aquele na 
realidade, mas nos sonhos, do outro lado do espelho”5. 

a Oblatio de Papczyński versus o Narciso de caravaggio retira-nos 
da letargia da autoadoração e convida a romper com o entorpecimento, 
a agressividade, os relacionamentos superficiais e o sentimento do vazio; 
numa palavra, com a postura de não fazer nada. a imitação de Jesus cristo 
é o fundamento da Oblatio – da dedicação, cujo cerne é o amor que é o 
vínculo da perfeição, que conduz o ser humano à maturidade. ao profes-
sá-la, o nosso Padre fundador já nas primeiras palavras salienta a fonte de 
onde retira a força para o sacrif ício e a coragem para enfrentar todas as 

4 K. Lewestam, Wszyscy jesteśmy narcyzami, p. 2, apud: https://magazynpismo.pl/idee/
esej/narcyzm-seks-lewestam-roupenian/?seo=pw.

5 cf. ibidem, pp. 3-4.
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dificuldades: “em nome de nosso senhor, Jesus cristo crucificado”6. a pes-
soa moldada de forma madura é capaz de estabelecer relacionamentos, de 
sacrificar a vida por aqueles a quem ama. com a pessoa imatura acontece 
o contrário: sabe no máximo fugir a eles, esvair-se concentrando a atenção 
em si mesma, no cultivo da sempre crescente necessidade de ser admirada 
pelos outros. em tal situação os relacionamentos se tornam rasos, despro-
vidos do elemento fundamental que é o vínculo. na realidade uma pessoa 
assim está sozinha, da mesma forma que está sozinho o protagonista do 
quadro de caravaggio, contemplando incansavelmente o seu próprio refle-
xo. relacionamentos seguros implicam o desafio, o aperfeiçoamento do ca-
ráter, o enfrentamento das dificuldades, às vezes do incerto futuro, o risco 
de assumir inesperadas tarefas sem as suficientes garantias, os suficientes 
recursos, para com confiança aceitar às vezes a incômoda diversidade de si-
tuações e pessoas com as quais se defronta. Para a realização de tal projeto 
de vida torna-se necessário um grande esforço, o engajamento e o trabalho 
apoiado pela graça de Deus. 

na mentalidade oblativa do Padre estanislau percebemos a prontidão 
para laboriosamente moldar a si mesmo a exemplo da imagem de cristo. 
o fundador dos marianos claramente define no seu ofereço e dedico os 
objetivos a serem atingidos. ele sabe muito bem que nesse caminho torna-
se necessário o intransigente engajamento, para cada vez mais conhecer 
e imitar a cristo. o exemplo da sua vida aponta o caminho da moldagem 
em si da virtude da laboriosidade, que começa a fazer falta não somente no 
espaço da formação da própria personalidade, mas também na aceitação 
das indispensáveis novas tarefas a serem realizadas. o observado desapa-
recimento da prontidão para empreender um esforço é o sintoma de uma 
doença cuja essência é o desaparecimento da virtude da coragem em prol 
da adoração narcisista.

a Oblatio do Pe. estanislau Papczyński é um programa de renovação 
mental e pastoral, que tem por base justamente a coragem, capaz de en-
frentar dif íceis desafios. no primeiro parágrafo vemos a autoconsciência 
de uma pessoa que se confia inteiramente a Deus Uno e Trino e à Mãe de 
Deus Maria, juntamente com o coração a alma, a inteligência, a memória, 
a vontade, os sentimentos, a mente, o espírito, os sentidos interiores e exte-
riores, o corpo. esse ato tem um caráter total: “nada absolutamente deixan-

6 Św. stanisław Papczyński, Listy i dokumenty – Ofiarowanie siebie, in: Św. stanisław Pap-
czyński, Pisma Zebrane, ProMic - Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, p. 
1258.
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do a mim mesmo”. o objetivo dessa plena entrega é igualmente total: ele se 
tornará um servo de Deus e de Maria – um amante da igreja. 

o que apoia a virtude da coragem é a fidelidade e a perseverança. Tra-
ta-se de características de uma pessoa que constituem o fundamento da 
vida da comunidade. Também nesse aspecto a Oblatio é total, porque não 
há volta do serviço na sociedade dos Padres Marianos da imaculada con-
ceição de Maria, cujos estatutos e ritos moldam fundamentalmente a nós 
mesmos e a forma característica do engajamento nos trabalhos e nas obras 
pastorais que Deus previu que empreendêssemos como comunidade. a le-
gislação e a forma de vida da Sociedade... é um meio eficaz contra as ten-
dências narcisistas de visões individualistas, a concentração em nós mes-
mos, o menosprezo da comunidade e até o afastamento dela. 

no subsequente parágrafo terceiro da Oblatio percebemos dois elemen-
tos, subordinados à moldagem e à vida da sociedade mariana. fala-se ali 
da sensata submissão à vontade da autoridade superior, a sua santidade o 
Vigário de Jesus cristo e à sua autoridade delegada, bem como a todos os 
superiores indiretos e diretos, bem como da renúncia à propriedade par-
ticular, para dividir tudo com a comunidade. aqui novamente transparece 
a virtude da coragem. ela permite assumir com coragem o bem que a ra-
zão reconheceu como verdadeiro e valorosamente ajudar à verdade quan-
do o discernimento percebe a sua deformação. Trata-se do elemento que 
a tradição da vida consagrada denomina obediência ativa. esse corajoso 
envolvimento no processo cognitivo é uma inestimável contribuição para 
a moldagem da congregação e da igreja. além disso, ele não tem nada em 
comum com o narcisista cultivo da própria imagem no reflexo da fonte, 
pois pode acontecer que o pensamento crítico e a coragem de partilhar as 
conclusões dele resultantes muitas vezes implique a necessidade de perder 
essa imagem. Portanto, também no âmbito do conhecimento o fundador 
dos marianos convoca à coragem.

o quarto parágrafo da Oblatio é um testemunho de amor à igreja ro-
mana e à santíssima Mãe de Deus Maria, concebida sem a mácula origi-
nal. o Padre Papczyński coroa o caráter total da sua entrega expressando a 
prontidão para entregar a própria vida, especialmente em defesa da honra 
da imaculada Virgem Maria. e talvez esse amor à imaculada, de um religio-
so-homem, vai de encontro e se opõe a essa estranha incapacidade de inte-
ressar-se pelo amor e de envolver-se nele de muitos religiosos narcisistas, 
e na dimensão pastoral estimula a moldar nos jovens de hoje uma postura 
que não tenha nada em comum com a adoração narcisista.
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Perguntas:
1. onde situas o teu “eu” – de onde ele procede, onde estão as suas raízes, 

o ambiente em que veio ao mundo?
2. Qual a tua condição religiosa hoje – a tua capacidade de sacrif ício?
3. com que sinais definirias o teu apego e o teu amor à nossa comunidade 

religiosa?
4. Que significado têm para ti os estatutos e os ritos da nossa comunidade?
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ŁUKasz MazUreK Mic
Londres, Grã-Bretanha

Maio 2023

Os marianos
Sobre os homens verdadeiramente consagrados

Palavra de Deus: 1Rs 2,1-4

Quando se aproximou o fim de sua vida, Davi deu estas instruções a 
seu filho salomão: “Vou seguir o caminho de todos os mortais. sê corajoso 
e porta-te como um homem. observa os preceitos do senhor, teu Deus, 
anda em seus caminhos, guarda seus estatutos e mandamentos, normas e 
decretos, como estão escritos na lei de Moisés. assim serás bem-sucedido 
em tudo que fizeres e em todos os teus projetos. então o senhor cumprirá 
a promessa que ele me fez: ‘se teus filhos cuidarem de seu caminho e cami-
nharem com lealdade na minha presença, com todo o seu coração e com 
toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de israel’.”

fonTes

S. Estanislau Papczyński, Olhar para o interior do coração, 
in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, ProMic – Wydawnictwo  

Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, p. 515.

e atualmente como estás passando esses anos na casa de Deus? com 
quanta tibieza, com quanta indolência, com quanta arrogância! cuida para 
que não aconteça que com o traje religioso pareças imitar a Jesus, e com os 
costumes o ladrão, e que te apresentes pior que um homem do mundo. só 
o estado religioso não salva a ninguém, mas sim a vida religiosa.

Talvez tenhas ouvido falar daquele condenado soldado que ingressou 
num instituto religioso e trocou o uniforme militar pelo hábito, mas não 
mudou os costumes. Por isso após a morte apareceu do inferno, trazendo 
de volta o traje religioso no rabo do cavalo.
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Deus te livre de seres um religioso somente de nome, e não também na 
realidade. se não abandonares os maus costumes mundanos e não corres-
ponderes à tua vocação, terás um fim infeliz semelhante.

Michał Zioło OCSO, A união dos separados. 
Pastores 48 (3) 2010, pp. 58-59.

se queres ver a Deus, não podes ser um cego fanático ou uma pessoa 
confiante em si mesma, como os filhos de zebedeu – fica sabendo o que 
te espera, e não penses que te livrarás disso. se não sabes como fazer isso, 
pede que te seja lido o regulamento da comunidade, a sua regra, e não min-
tas depois dizendo que não sabias. como qualquer um, temes a rejeição 
e tentas conquistar o amor, fortalecendo e salientando o teu papel social 
– não fujas e não acuses quando o superior te pedir que executes uma 
coisa impossível de executar (para ti, isso pode ser um trabalho abaixo das 
tuas possibilidades): dessa forma ficarás sabendo finalmente que és ama-
do por algo inteiramente diferente do que pensas. não controles tudo – 
olha: existem comunidades que em assuntos importantes pedem a opinião 
também dos mais jovens, porque a experiência mostra que é justamente 
pelos mais jovens que Deus fornece as soluções sábias, e não porque são 
os mais jovens, mas porque, como os mais jovens, são pobres e por isso 
mais abertos ao dom. Visto que és capaz de fundamentar tudo logicamente 
e dessa forma mergulhas no autoengano e tendes a um isolamento cada 
vez maior – tens de encontrar uma outra pessoa que de vez em quando se 
oponha às tuas razões. respeita também os idosos. eles já passaram pelo 
caminho que agora tu trilhas cheio de orgulho, temor, ironia, cansaço. [...] 
no término do seu caminho as pessoas podem te fornecer uma informação 
muito importante a teu respeito: afinal não te distingues tanto delas, apesar 
das épocas diversas – mas numa coisa de distingues basicamente: sempre 
pensas que és tu que decides sobre a durabilidade e a profundeza da fé das 
pessoas a ti confiadas. os teus esforços e a tua santidade, as tuas novas pro-
postas igualmente determinam isso. no entanto, da tua paleta de cores é 
Deus que escolhe as cores que justamente Lhe são necessárias. além disso, 
pensas demais em ti mesmo, e isso é a morte. no entanto é preciso pensar 
na morte para encontrar a si mesmo e a Vida. 
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refLeXÃo

a essência do cristianismo, e tanto mais da vida religiosa – também 
na nossa congregação – não é nenhum ideal, esta ou aquela corrente fi-
losófica ou idealística, ou algum sistema social. a restrição do seu valor a 
somente um dos espaços de ação conhecidos ao aparelho conceitual huma-
no seria não apenas ignorância intelectual, mas sobretudo aniquilamento 
espiritual, visto que se trata aqui antes da “descoberta do verdadeiro Deus, 
que quer colocar todo ser humano no seu devido lugar e provocar nele a 
permanente alegria”1. o Papa Bento XVi definiu com muita precisão que 
“ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, 
mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida 
um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo” (Dc 1). Da mesma 
forma que no início do ser cristão há esse encontro, também no início da 
nossa vocação à vida consagrada há um peculiar e profundo chamado do 
Deus amoroso, que “[...] sai ao nosso encontro e convida à participação 
de um maravilhoso projeto, do qual deseja nos fazer participantes”2, como 
escreveu na Mensagem para o 56o Dia das orações pelas Vocações o santo 
Padre francisco.

Consagrado, ou seja, apoiado em Deus 
o decreto do concílio Vaticano ii Perfectae caritatis (n. 1) citado pelo 

catecismo da igreja católica no número 918 observa que “desde os primór-
dios da igreja existiram homens e mulheres que se propuseram, pela prá-
tica dos conselhos evangélicos, seguir a cristo com maior liberdade e imi-
tá-lo mais de perto, e levaram, cada qual a seu modo, uma vida consagrada 
a Deus”. além disso, anteriormente, no número 915 o catecismo afirma 
claramente que a prática dos conselhos do evangelho é proposta a todos 
os batizados, enquanto que “a profissão desses conselhos em um estado 
de vida estável reconhecido pela igreja caracteriza a ‘vida consagrada a 
Deus’”3. 

essa vida, em relação aos homens, é um desafio concreto e, como tal, 
inscreve-se na biologia da forma masculina de funcionamento e de com-

1 K. Pek, Światło i radość wiary. Pastores 62(1) 2014, p. 127.
2 francisco, Mensagem para o 56o Dia Mundial de Orações pelas Vocações, Vaticano, 21 de 

janeiro de 2019, https://episkopat.pl/oredzie-ojca-swietego-franciszka-na-56-swiatowy-dzien
-modlitw-o-powolania (24.03.2022).

3 ccc, 915. 
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preender o mundo e todos os seus componentes. Já a própria compreensão 
do desafio constitui – para nos utilizarmos de uma linguagem atual – o 
“atrativo” da vocação religiosa na congregação dos Padres Marianos. afi-
nal a renúncia a nós mesmos, o esforço de edificar a comunidade conjun-
tamente com o papel para nós salutar dos nossos colaboradores leigos, dos 
paroquianos, dos amigos que veem com que e como vivemos na realidade, 
constituem um desafio concreto para verdadeiros homens. Diante disso 
não há a necessidade de criar enclaves artificiais de realização da masculi-
nidade em alguma série de jogos de computador, nos quais não se assume 
a responsabilidade por nada, e principalmente por ninguém. existe, no en-
tanto, a necessidade de mostrar claramente uma forma de vida consagrada 
realmente interessante, repleta de desafios imprevisíveis, que é a vida na 
comunidade apostólica religiosa dos marianos. com o que devemos aqui 
nos lembrar das palavras do nosso santo coirmão, o Padre estanislau, que 
afirma categoricamente que “só o estado religioso não salva a ninguém, mas 
sim a vida religiosa”4. e talvez já nessa etapa, justamente nessas palavras é 
que se encontre uma das respostas à pergunta por que então não há hoje 
na europa muitos candidatos que queiram partilhar conosco a vida que nós 
hoje levamos. Talvez tenhamos acreditado que só o estado religioso já é 
uma garantia suficiente de tudo, e nos tenhamos esquecido de que é preciso 
simplesmente começar a viver a vida consagrada à qual fomos convidados. 
não somos nós que fazemos um favor a Deus porque respondemos ao seu 
chamado, mas é ele que nos mostrou e mostra a graça (ee 5; cf. Vc 17), em 
razão da qual podemos realmente viver a consagração religiosa, e não ape-
nas fingir. Portanto, será que sou realmente consagrado, ou seja, apoiado 
em Deus, ou será que uma vez só assinei solenemente tal declaração no dia 
da primeira profissão ou da profissão perpétua, e agora estou cumprindo 
mais ou menos diligentemente o pacote básico dos compromissos, porque 
isso é um desafio para minha medíocre medida?

Consagrado – distante da deserção
Todas as pessoas consagradas a Deus, e entre elas os homens, por força 

de uma especial vocação que receberam (Vc 14), são convocados na fé a 
“entrar na comunhão com Deus a tal ponto que, quando os que se encon-
tram e passam por perto dizem: ‘desce da cruz, Deus te abandonou, vamos 
ver se virá para salvar-te’ (cf. Mt 27,40-43), ou mesmo quando a própria 

4 Św. stanisław Papczyński, Olhar para o interior do coração, in; Św. stanisław Papczyński, 
Pisma zebrane, ProMic – Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, p. 515.
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pessoa sente que não se encontra nessa comunhão e foi abandonada, per-
sistirá e permanecerá na vivência desse abandono para experimentar que 
no final o senhor não a abandonou (cf. p. ex. Lm 3,28-33). foi o que acon-
teceu com cristo na cruz”5. esse supremo exemplo – a vida de Jesus cristo, 
Deus e homem, é a fonte e o apoio para os homens de hoje que respondem 
ao dom da vocação para o aprofundamento da consagração batismal na 
vida consagrada segundo os conselhos do evangelho. É a mesma coisa tam-
bém o testemunho de apoiar-se em toda situação da vida não no intelecto, 
que tem as suas limitações, não nas mutantes e muitas vezes desordenadas 
emoções, nem na mal entendida tradição (porque sempre assim foi feito), 
mas em Deus!

na realidade, esse é também o fundamento da nossa conhecida e con-
tinuamente descoberta Oblatio do santo Padre fundador, que postula a 
renovação não apenas espiritual, mas primeiramente a mental, humana 
de cada um de nós marianos. enquanto a igreja atual se encontra muitas 
vezes na diáspora de um mundo multicultural que adota diversos nomes, 
onde grupos inteiros de pessoas vivem de acordo com o princípio etsi Deus 
non daretur, ao mesmo tempo, porém, são os homens consagrados que 
mostram – e isso contrariando os tipos “psicológicos” de masculinidade, 
segundo os quais um homem pretensamente não pode demonstrar a sua 
fraqueza e dependência dos outros – que “se pode apostar em alguém ou-
tro, que existe alguém em quem vale a pena apoiar-se e junto a ele manter-
se a todo custo”6. com isso o mariano verdadeiramente consagrado a Deus, 
renunciando ao chamado “orgulho masculino”, como cristão, ele mesmo já 
não se torna para si o ponto de referência e o conteúdo da sua vida, mas, 
livre de si mesmo e dos seus planos, seguido o caminho de um discípulo de 
cristo, da mesma forma que ele ingressa na experiência da cenose. Torna-
se, portanto, “vazio, sem conteúdo, sem significado – o que como que se 
estende na infinitude da carência”7, para ingressar na verdadeira comunhão 
com Deus, que tem os melhores planos para a sua vida, e não somente para 
ela. 

5 z. Kiernikowski, Formacja wiary wyzwaniem Roku Wiary, in: Teologiczne Studia 
Siedleckie, Rok IX (2012), p. 14.

6 z. Kiernikowski, Pan i Jego świątynia. Katechezy na temat życia konsekrowanego, Legnica
-Wrocław 2015, p. 46.

7 z. Kiernikowski, Formacja wiary, op. cit., p. 15.
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O consagrado em confronto com o espelho estilhaçado8  
da civilização ocidental
não por acaso são João Paulo ii, na já citada exortação apostólica Pós-

sinodal Vita consecrata lembra com muita clareza que os vestígios de Deus 
presentes no mundo presente mais intensamente ainda revelam a urgente 
necessidade do testemunho profético de todas as pessoas consagradas (cf. 
Vc 85). Por isso, na medida em que os homens consagrados, pela sua pró-
pria presença, tornam-se um sinal de contradição para o realismo moral 
do ser humano do século XXi, a sua vida espiritual e apostólica torna-se 
cada vez mais inútil para o pragmatismo desse mesmo mundo, que, como 
são unânimes em dizer hoje não somente os teólogos, os sociólogos ou os 
cientistas sociais, mas também p. ex. os f ísicos, sem Deus simplesmente se 
torna selvagem. Por isso, num contexto mais amplo de uma visão, propaga-
da por diversos grêmios, de uma sociedade aberta e de um ateísmo prático, 
o sinal da vida consagrada pode apresentar-se como um ponto crucial para 
o “espelho estilhaçado – para o espelho em cujos estilhaços se enxerga o 
mundo atual”9. 

nas páginas da história da igreja vemos muitos exemplos de homens 
corajosos, repletos do espírito divino graças à coerência dos quais, na re-
visão evangélica da vida das pessoas a eles contemporâneas, concretas co-
munidades e coletividades sobreviveram. ao círculo desses varões de Deus 
pertencem tanto o quarto depois de Pedro, Lino e anacleto bispo de roma, 
clemente, autor da extensa Carta aos coríntios, como o terceiro depois de 
Pedro e evódio bispo de antioquia, inácio, que desmascarou a falsa dou-
trina sobre cristo p. ex. na Carta à Igreja de Éfeso. não se pode deixar de 
mencionar o bispo Melitão de sardes, ao qual devemos o cânone católico 
do antigo Testamento, ou ainda o discípulo de s. Policarpo, o bispo de 
Lyon irineu com a sua preciosa obra Adversus haereses. Por sua vez uma 
personagem excepcional na vida consagrada masculina é o pai do monasti-
cismo ocidental, que viveu na passagem do século V para o Vi, conhecido 
graças ao ii livro dos Diálogos de s. Gregório Magno, Bento de núrsia, o 
primeiro padroeiro do Velho continente. na lista desses homens consa-

8 a definição “espelho estilhaçado” provém do livro de W. roszkowski, Rostrzaskane lustro. 
Upadek cywilizacji zachodniej, Biały Bruk, Kraków 2019. Wojciech roszkowski realiza um ba-
lanço da civilização ocidental, analisando p. ex. as muitas manifestações de decadência e desma-
scarando a hipocrisia dos pensadores “progressistas” da atualidade, os quais, ao rejeitarem a 
herança da civilização e da cultura ocidental, conduzem à sua queda. 

9 W. roszkowski, Roztrzaskane lustro, p. 7.
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gradas a Deus e ao seu reino encontra-se também o recém-descoberto, 
após a sua canonização em 2016, fundador da nossa comunidade, o Padre 
estanislau Papczyński, profeta da imaculada conceição da santíssima Vir-
gem Maria, intercessor dos que sofrem no purgatório e zeloso proclama-
dor do evangelho. o traço característico que une esses eminentes homens 
consagrados a Deus foi a sua fidelidade e determinação no cumprimento 
da vocação que receberam. cada um deles, por isso, é um perfeito exem-
plo que confirma o convite do santo Padre francisco, o qual na exortação 
apostólica pós-sinodal Christus vivit estimula: “Tens de descobrir quem 
és e desenvolver o teu modo pessoal de seres santo, independentemente 
daquilo que digam e pensem os outros. fazeres-te santo é tornares-te mais 
plenamente tu próprio, aquele que Deus quis sonhar e criar, não uma fo-
tocópia. a tua vida deve ser um estímulo profético que sirva de inspiração 
para os outros, que deixe uma marca neste mundo, aquela marca única que 
só tu poderás deixar” (chV 162).

O consagrado como um remédio para as tendências da atualidade
sabemos muito bem, não somente em face da epidemia ou da guerra na 

Ucrânia, que a civilização ocidental realmente, passo a passo, ia perdendo 
a sua identidade, e o próprio ser humano que a constitui, apesar da reve-
lação bíblica, continuamente tem empreendido e continua a empreender 
tentativas de explicar o mundo e a si mesmo de acordo com o princípio 
“o ser humano se cria sozinho”10. nesse contexto, olhando para a missão 
e a vocação dos homens consagrados a Deus, de maneira especial é pre-
ciso voltar à antropologia própria do cristianismo, principalmente porque 
as direções hoje seguidas pelo ser humano são de fato inquietantes. neste 
ponto os conhecedores do tema distinguem três tendências principais que 
permitem compreender melhor o perfil do ser humano de hoje: 

 Ε a tedência do „irrefreado – ou até ilimitado – desenvolvimento do dese-
jo do consumo e do mesmo prazer no hedonismo”11; 

10 G. childe, Man Makes Himself, new york 1951. Uma reflexão semelhante, muito interes-
sante, é empreendida por M. Muggeridge, afirmando que “o homem ocidental decidiu acabar 
consigo mesmo. cansado da luta para permanecer ele mesmo, da sua própria fartura criou o 
seu próprio fastio, da sua própria erotomania a própria impotência, da sua própria força a falta 
de resistência aos golpes”. M. Muggeridge, Jezus człowiek, który żyje, Kraków 1990, pp. 55–56.

11 M. zawada, Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia Boga w wymiarze antropolo-
giczno-duchowym, Kraków 2011, pp. 13-14.
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 Ε a tendência do „total cansaço, a trágica incapacidade de ser, o que se 
manifesta na morte das grandes aspirações”12; 

 Ε a tendência „do excesso intelectual na abordagem do ser humano, que 
não apenas se vale das iluminadas convicções sobre a primazia da ciên-
cia, mas mergulha na gnóstica convicção de que a ciência é a mais im-
portante”13. 

Diante da tríade dessas inquietantes tendências que tão profundamen-
te atingem a vida humana, os marianos, como homens verdadeiramente 
consagrados a Deus, dão testemunho de uma outra tríade: da castidade, da 
pobreza e da obediência. com isso cada um de nós – não somente perma-
necendo no estado religioso, mas realmente vivendo o estado religioso – 
como ensina s. João Paulo ii nas páginas de Vita consecrata – „abraçando 
a virgindade, ele assume o amor virginal de cristo e confessa-o ao mundo 
como filho unigênito, um só com o Pai (cf.  Jo  10,30; 14,11); imitando a 
sua  pobreza, confessa-o como filho que tudo recebe do Pai e no amor 
tudo Lhe devolve (cf.  Jo  17,7.10); aderindo, com o sacrif ício da própria 
liberdade, ao mistério da sua obediência filial, confessa-o infinitamente 
amado e amante, como aquele que se compraz somente na vontade do Pai 
(cf. Jo 4,34), ao qual está perfeitamente unido e do qual depende em tudo” 
(Vc 16).

Consagrado – corajoso na preservação de um apropriado estilo  
de vida e de trabalho
sintetizando, portanto, a  presença, a vida e a missão dos atuais homens 

consagrados a Deus no contexto dos desafios culturais e civilizacionais, 
pode-se, de acordo com a congregação dos institutos de Vida consagra-
da e associações de Vida apostólica, afirmar que incessantemente somos 
convidados a „responder aos apelos do espírito e às provocações da his-
tória” (MW 32). Mas, para responder fielmente a esses apelos, é preciso 

12 Vivendo de acordo com a visão do existencialismo, não somente em meio às muitas pos-
sibilidades, mas também no seu caos, pode-se chegar ao absurdo estado em que “o momento da 
máxima plurivocidade é a infinita quantidade de possibilidades que mostram ser uma impossi-
bilidade” (cf. e. Paci, Związki i znaczenia. Eseje wybrane, trad. s. Kasprzysiak, Warszawa 1980, 
p. 453). o desejo se esgota, se enfastia, e a pessoa começa a viver sem qualquer direcionamento. 
Pode-se falar da insuficiência do desejo, do seu colapso. a última palavra a respeito de tal situ-
ação é o desejo do aniquilamento – não apenas a busca da morte do desejo, mas a sua visão como 
a única solução sensata”.  ibidem, pp. 14-15. 

13 ibidem, p. 15.
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primeiro saber quem se é de verdade, não ter medo de descobrir essa iden-
tidade e lutar pela sua preservação, como o fez entre outros o nosso Padre 
fundador. sabemos muito bem quanto nos custa a fidelidade aos mínimos 
componentes da vida mariana, tais como: a oração diária (fatigados pelo 
trabalho, com dificuldade participamos da liturgia comum), os dias men-
sais de recolhimento (dedicados à evangelização, não queremos „perder 
tempo” com a leitura de reflexões alheias, e para fazer as nossas próximas 
não temos a mínima vontade), o corretamente realizado retiro anual (em 
vez da alegria do silêncio, entramos na tentação da insatisfação), as propos-
tas renovações da vida religiosa (sempre se pode acertar alguns „negócios” 
fraternos adicionais em vez de envolver-se de verdade na nosa formação, 
que afinal perdura durante a vida inteira), ou a simples e sincera benevo-
lência e o interesse pela vida dos nossos irmãos, da Província ou de toda a 
congregação. 

no entanto o elevado preço dessa fidelidade não nos deve assustar, mas, 
pelo contrário, estimular-nos a uma verdadeira coragem na preservação 
do estilo de vida e de trabalho que nos foi proposto pelo nosso s. Padre 
estanislau. Porquanto, como se verifica, justamente esse „estilo de vida, a 
aceitação das dificuldades e a fidelidade à vontade de Deus” que faz com 
que a geração mais jovem dos marianos ame o Padre fundador. a esse 
respeito, é muito comovente a reflexão de um dos irmãos neoprofessos da 
nossa comunidade no Vietnã, que assim responde à pergunta „Por que amo 
s. estanislau Papczyński?”: „não em razão dos muitos milagres que Deus 
operou pela sua intercessão; não em razão da sua sabedoria ou do seu ex-
traordinário ministério em prol da igreja, e também não porque fundou a 
congregação dos Padres Marianos. eu o amo pelo seu estilo de vida, pela 
aceitação das dificuldades e pela fidelidade à vontade de Deus”14. 

Perguntas:
1. Diante da experiência da vida religiosa por mim já possuída, será que 

quero continuar a descobrir e cumprir o maravilhoso projeto de que 
Deus me quis fazer participante, e de que forma quero fazê-lo?

2. será que diante das diversas situações do dia a dia religioso que pertur-
bam as minhas ideias, os meus anseios e os meus planos eu me reen-

14 P. nguyen Van Ha Mic, Dlaczego kocham św. Stanisława Papczyńskiego, in: Ad honorem 
Immaculatae Conceptionis Mariae. Oblatio i konsekracja. Materiały I Sympozjum teologicznego 
Mariańskiej Szkoły Duchowości, red. a. Pakuła Mic, roma 2020, p. 195.
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contro como um homem verdadeiramente apoiado em Deus, ou antes 
como um menino que foge da Páscoa?

3. como eu definiria hoje o estilo de vida e de trabalho mariano de acordo 
com o espírito do Padre fundador, do Padre renovador das páginas da 
história já preenchidas pelos nossos coirmãos? Por que me identifico 
com as propostas deles e como as cumpro no lugar em que vivo e tra-
balho hoje?
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ToMasz noWaczeK Mic
Varsóvia, Polônia

Junho 2023

Em direção à „juventude do caráter”
Sobre a pessoa no ciberespaço

Palavra de Deus: 1Jo 3,11-21

Pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início: que nos amemos uns 
aos outros. não como caim, que, sendo do Maligno, matou o seu irmão. 
e por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu 
irmão eram justas. não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. sabe-
mos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem 
não ama permanece na morte.Todo aquele que odeia o seu irmão é um 
homicida. e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecen-
do nele. nisto sabemos o que é o amor: Jesus deu a vida por nós. Portanto, 
também nós devemos dar a vida pelos irmãos. se alguém possui riquezas 
neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o 
seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? filhinhos, não 
amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade! aí está o 
critério para saber que somos da verdade; e com isto tranquilizaremos na 
presença dele o nosso coração. se o nosso coração nos acusa, Deus é maior 
que o nosso coração e conhece todas as coisas. caríssimos, se o nosso co-
ração não nos acusa, podemos dirigir-nos a Deus com corajosa confiança.

Palavra de Deus: Jo 1,43-51

no dia seguinte, ele decidiu partir para a Galileia e encontrou filipe. 
Jesus disse a este: „segue-me!” (filipe era de Betsaida, a cidade de andré 
e de Pedro.) filipe encontrou-se com natanael e disse-lhe: „encontramos 
Jesus, o filho de José, de nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés, 
na Lei, bem como os Profetas”. natanael perguntou: „De nazaré pode sair 
algo de bom?” filipe respondeu: „Vem e vê!” Jesus viu natanael que vinha 
ao seu encontro e declarou a respeito dele: „este é um verdadeiro israeli-
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ta, no qual não há falsidade”! natanael disse-lhe: „De onde me conheces?” 
Jesus respondeu: „antes que filipe te chamasse, quando estavas debaixo 
da figueira, eu te vi”. natanael exclamou: „rabi, tu és o filho de Deus, tu és 
o rei de israel!”. Jesus lhe respondeu: „estás crendo só porque falei que te 
vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas”. e disse-lhe ainda: 
„em verdade, em verdade vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus 
subindo e descendo sobre o filho do Homem!”.

Palavra de Deus: Mt 13,14-15

Deste modo se cumpre neles a profecia de isaías: „Por mais que escu-
teis, não entendereis, por mais que olheis, nada vereis. Pois o coração deste 
povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. fecharam os 
seus olhos, para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvi-
dos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os 
pudesse curar”. 

fonTes

Jurgis Matulevicius, Instrukcijos bei nurodymai  
(Instruções e orientações) p. 421

„Tanto toda a congregação como os seus diversos membros, em todos os 
trabalhos que empreendem devem preocupar-se unicamente com a maior 
glória de Deus  e a conquista da salvação própria e dos semelhantes com a 
igreja católica, na igreja e pela igreja”.

Tadeusz Górski MIC, Błogosławiony Jerzy Matulewicz
(Beato Jorge Matulewicz), Varsóvia 2005 (são Petersburgo,  
trecho de uma carta ao Pe. João Totoraitis, 18-31.10.1909)

„a vida religiosa fornece à pessoa novas forças. os votos pelos quais te 
unes com Deus como que afastam e removem a pessoa de todas as iniqui-
dades, dos míseros cuidados diários, e elevam para o alto, para uma vida 
nova e mais nobre e, o que é o mais importante, encaminam a pessoa toda, 
os seus pensamentos, as suas aspirações e os seus sentimentos de maneira 
especial a Deus. [...] embora eu seja ainda um mísero religioso, vejo que 
graças a esses laços pelos quais me liguei com o meu caríssimo salvador de 
verdade Lhe prometendo: ‘Dilectus meus mihi et ego illi’ [o meu amado é 
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todo meu e eu sou dele – ct 2,16] a minha vida se tornou diferente. Percebi 
que faço aquilo a que outrora não podia mobilizar-me”.

Tadeusz Górski MIC, Błogosławiony Jerzy Matulewicz 
(Beato Jorge Matulewicz), Varsóvia 2005 (são Petersburgo,  

trecho de uma carta ao Pe. antônio civinskas, 21.10-3.11.1909)

„acredito, irmão, que quando nos reunirmos e sinceramente amarmos 
a Deus, buscando-o em toda a parte e procurando servir-Lhe em tudo, 
todos juntos seremos capazes de fazer muito mais bem pela igreja e en-
contraremos para nós o amparo mútuo. cada um de nós poderá buscar no 
outro o estímulo à perfeição e ao trabalho”.

refLeXÃo

acontece às vezes que em nossas comunidades surge a tendência de 
ocultar o renovador da congregação, o Beato Padre Jorge Matulewicz, 
para tanto mais destacar a pessoa do santo fundador estanislau Papc-
zyński e o carisma que ele transmitiu aos seus filhos espirituais, ou seja, o 
culto do Mistério da imaculada conceição da santíssima Virgem Maria, do 
qual decorre a nossa identidade e a nossa missão (Constituições 2). Quero, 
no entanto, advertir contra esse tipo de pensamento. Porquanto, se a Divi-
na Providência não tivesse despertado no coração do Beato Jorge o dese-
jo da renovação da vida sacerdotal em terras lituanas, o que foi inspirado 
pela experiência da formação espiritual que desde os primeiros anos da 
sua juventude ele recebeu em Mariampol, onde trabalhavam os padres ma-
rianos, com certeza ele não teria dirigido os seus primeiros passos ao Pa-
dre Vicente sękowski, o último mariano no outrora dinâmico convento de 
Mariampol. foi justamente ali que o Beato Padre renovador confidenciou 
ao superior geral dos marianos as suas aspirações e os seus propósitos, ini-
ciando com isso o caminho à vida consagrada. sem o encontro desses dois 
homens não haveria a nossa congregação na sua forma atual; não haveria 
sobretudo o criativo empenho por uma fiel releitura do traço carismático 
da nossa comunidade e da nossa missão; não haveria isso, porque não exis-
tiríamos nós. Por isso não se deve esconjurar a herança dos chamados „ma-
rianos negros”, que associamos com o processo da renovação iniciado pelo 
Padre Matulewicz. Lembremos-nos de que o lema Pro Christo et Ecclesia 
é uma exclamação do período da nossa história guiado pelo Padre Matu-
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lewicz, ainda que os seus primórdios possam facilmente ser encontrados 
na Oblatio do Padre fundador: „confesso que creio em tudo em que crê a 
santa igreja romana e no que no futuro fornecer para a crença”1. embora 
no caráter do Padre renovador dif ícil fosse perceber uma ação intencio-
nal, tenho em mente a alusão à Oblatio, não se pode excluir um vínculo 
sobrenatural que une a eles dois e uma complementação sobrenatural das 
aspirações deles, que procedem do espírito santo em sua incessante ação 
criativa e renovadora.

Vale a pena ainda lembrar que a figura do Beato renovador é a enorme 
riqueza da sua personalidade, do seu intelecto e do seu espírito. o Padre 
Jorge praticou eficazmente o discernimento do lugar e do tempo para não 
se afastar da vontade de Deus, mas assumi-la para a sua glória e para o 
proveito das pessoas que mais ou menos conscientemente necessitavam 
do evangelho. o discernimento que ele praticava foi e continua sendo o 
mais importante espaço das decisões quanto às obras evangélicas  e to-
das as obras pastorais, que somente são eficazes quando empreendidas de 
acordo com o propósito de Deus. a vontade de Deus não é o acaso, não é a 
realização maquinal de algo que alguém estabeleceu e tenta realizar negli-
gentemente e sem a devida preparação. o santos Pais da congregação nos 
ensinam a evitar esse tipo de postura e a  tratar honestamente a presença 
de Deus. Tentemos ver esse processo na ação do Beato renovador.

Discernimento espiritual / audição da Palavra de Deus
semeador é primeiramente aquele que ouve e busca a Palavra de Deus 

e a vontade de Deus no dia a dia, do que é uma prova expressiva o Diário 
espiritual2. Trata-se de um testemunho de como a mensagem semeada do 
evangelho cai no solo fértil do coração. É o oposto do minimalismo espiri-
tual, cuja imagem poderia ser o solo: a sua camada rasa e estéril, o caminho 
batido dos hábitos artificiais, dos estereótipos, do conformismo no  pen-
samento e na ação, onde nada brotará. as palavras de cristo, repletas de 
verdade e de espírito criativo, não podem ser por ele absorvidos – perma-
necem infrutíferas.

o Padre renovador considera a Palavra de Deus como algo que não é 
pronunciado sem um motivo: ela convoca e age. essa palavra também não 

1 Św. stanisław Papczyński, Listy i dokumenty, in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, 
ProMic – Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, p. 1259.

2 Bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, ProMic – Wydawnictwo Księży Marianów 
Mic, Warszawa 2022.
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pode ser compreendida em um tempo arbitrário, porque é ela mesma que 
assinala o tempo quando quer ser ouvida. não encontrando um ouvido dis-
poso, afasta-se. na parábola sobre o centurião encontramos: „Muitos virão 
do oriente e do ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto 
com abraão, isaac e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, 
nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes” (Mt 8,11-12). a hora da 
vinda da Palavra aos escolhidos pode passar, e então ela é levada a outros. 
o mistério reside no fato de que a possibilidade de ouvir a Palavra e a sal-
vação que a acompanha absolutamente não desaparece; no entanto, aquele 
que não quer ouvir infelizmente não pode ouvi-la. ao vir, a Palavra de Deus 
assinala ao mesmo tempo a hora, que decide – manda pronunciar-se a fa-
vor ou contra. além disso, se a Palavra não for aceita, não somente passa 
a sua hora, mas ela age em desfavor do destinatário. não encontrando a 
prontidão para ser ouvida num determinado tempo, afasta-se do coração, 
o que faz com que o coração endureça. a pessoa então organiza o mundo 
de acordo consigo mesma, acomoda-se nele, torna-se diligente e sensata, 
talvez até nobre, mas infelizmente fechada à mensagem que vem na pessoa 
de cristo: „Que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, se perde a pró-
pria vida?” (Mt 16,26). Deus, entretanto, é paciente e pode adiar no tempo 
ou até devolver aquela hora decisiva em que vem a sua palavra. É isso que 
nos salva do desespero. 

Discernimento espiritual / A pessoa no centro dos sinais do tempo
o sinal mais importante para o Padre renovador é a pessoa humana. 

ele a descobre pelo amor. ela significa a renúncia a concentrar-se exclusi-
vamente em si mesmo, a ausência da busca do proveito próprio. amar – é 
apoiar espiritual e materialmente, mas também: „o respeito a todo ser hu-
mano e a presença onde existe a necessidade de tornar a vida melhor, mais 
justa e humana”3. 

o Padre renovador, que viveu na passagem do século XiX para o XX, 
percebe o ser humano no dif ícil espaço social daquele período, que foi a 
razão do profundo desenvolvimento do pensamento social católico, cujo 
fundamento se torna o personalismo cristão. o ser humano, como ser so-
cial, é convocado à felicidade4. a irmã Maria Bogumila Pecyna, ao comen-
tar a obra do Pe. J. Matulewicz, destaca a formação para o desenvolvimento 

3 Maria Bogumiła Pecyna sJc, Osobowość i działanie błogosławionego Jerzego Matulewicza, 
Wrocław 1990, p. 55.

4 cf. ibidem. 
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da pessoa humana, por ele enfatizada. afirma que „conhecendo as normas 
morais e as leis da natureza e realizando a escolha dos meios direciona-
dos à realização dos seus objetivos pessoais, a pessoa como que assimila 
as leis naturais. as suas normas tornam-se o meio de atingir a felicidade 
pessoal própria, a fonte do próprio bem. Por isso o pleno desenvolvimen-
to da personalidade humana, do seu aperfeiçoamento pode ser chamado 
de concretização do próprio eu”5. apresenta também dois outros fatores 
do desenvolvimento da pessoa: a sociedade como o ambiente da sua vida 
e Deus, que para a plenitude do seu desenvolvimento generosamente lhe  
proporciona todos os bens materiais e espirituais. 

a  vida social é um elemento importante no desenvolvimento da pessoa. 
se assim é, todo ser humano tem o direito à vida social, para que a sua pes-
soa amadureça eficazmente. isso se realiza em processos muito dinâmicos. 
a pessoa engajada socialmente não pode permanecer estática. Tanto mais 
o sacerdote-religioso, convocado para gerar os filhos do reino de Deus, a 
grande comunidade dos santos, para fazer das pessoas às quais foi enviado 
discípulos de cristo, para fundar comunidades de fé – a igreja, tem que ser 
uma pessoa dinâmica, corajosa e valorosa, inteligentemente envolvida nas 
necessidades da sua época. Uma pessoa assim foi o Padre Jorge.

a originalidade do seu carisma reside no fato de que „buscando mode-
los anteriores, mas distante da sua multiplicação, soube transformar a rica 
experiência do passado e utilizá-los com inteligência e harmonia nos pro-
blemas atuais da vida”6. ele amava muito a ciência e aprofundava laborio-
samente a Tradição da igreja, na qual associava precisamente as diversas 
e distantes épocas, tirando delas conclusões para o presente, para tanto 
mais facilmente atingir a verdade falsificada aos seus contemporâneos por 
errôneas teorias ou ideologias inovadoras. a irmã B. Pecyna fala do traço 
característico do fundador, que define como juventude de caráter, o que 
não tem nada em comum com a artificial simplicidade ou a infantil adap-
tação aos jovens. na prática trata-se da fascinação com o ser humano, 
com o que ele pensa, como age ou reage, com o que o aflige e alegra. ele 
amava o movimento, o dinamismo da vida e tudo o que servia à verdadeira 
vida. Dizia-se que “quando se tornou sacerdote, não lutava com ninguém, 

5 ibidem.
6 ibidem, p. 56. 
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mas, ao contrário, buscava a Deus e a sua imagem na alma humana, e os 
vestígios de Deus em todo o universo”7. 

a sociedade, para o Beato Jorge, não era unicamente uma coleção de 
individualidades, mas um organismo constituído por profundos vínculos 
e por relações mútuas, muitas vezes ameaçado pelas antinomias do século 
XX. em defesa da pessoa humana e do seu ambiente fundamental – da 
sociedade, empreendeu o esforço de organizar a educação com o objetivo 
de conscientizar sobre as ameaças que podiam encontrar especialmente as 
pessoas trabalhadoras da época, para que com tanto mais eficácia elas pu-
dessem elaborar para si mesmas e para os seus próximos formas de defesa. 
não elaborou ele, na realidade, nenhuma dissertação sistemática sobre a 
natureza humana no contexto das ameaças, pois em seus pronunciamen-
tos e em sua ação ele tinha uma disposição mais prática. Mesmo assim, a 
atenção que ele chamava para a coletividade como ambiente necessário 
para a plenitude do desenvolvimento da personalidade humana é valiosa 
na medida em que ela não deve ser deixada de lado ou até esquecida. Para 
as necessidades desta catequese, seja-nos suficiente o traço fundamental 
dessa questão por ele apresentado: “a natureza humana é tanto social como 
individual, e o seu caráter social não elimina nem diminui o individual, vis-
to que a dimensão social e individual cria a sua dimensão pessoal”8.

Discernimento espiritual – Tarefas a assumir
Uma honesta catequese sobre o ser humano baseada na antropologia 

cristã é hoje uma das questões urgentes. não se pode esconder que atual-
mente as variadas correntes ideológicas estão tentando mudar o significa-
do da natureza humana, do sexo, da sexualidade. Parece que as definições 
desses conceitos são abordadas pelo prisma dos sentimentos subjetivos. 
esse eu individual se arroga o direito de definir: quem é, quem se torna 
e quem quer ser. o princípio fundamental, decorrente do ímpeto natural 
da preservação da espécie, que sugere as aspirações próprias tanto do ho-
mem como da mulher, expressa-se nas afirmações: sou menino/homem, 
quero ser um homem, estou me tornando um homem; da mesma forma 
que sou menina/mulher, quero ser mulher, estou me tornando mulher. isso 
é elementar, mas submetido continuamente a uma primitiva e prejudicial 

7 ibidem, apud f. Bucys, Baznycios ir tautos darbininkas, in: Arkivyskupas Jurgis 
Matulevicius – red. K. cibiras. Mariampoleje 1933, p. 8.

8 M.B. Pecyna, Osobowość i działanie błogosławionego Jerzego Matulewicza, p. 57.
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doutrinação que tenta deslocar as ênfases – do conhecimento natural de si 
mesmo e da interpretação da própria natureza na direção de uma decisão 
subjetiva de que não sou obrigado a ser homem, de que igualmente posso 
ser mulher, ou ainda algo diferente, e isso ainda em variações dependen-
tes do tempo e do espaço. essa absurda ideologia que se manifesta com o 
nome LGBTQ+, introduz muita confusão e promove a destruição na per-
sonalidade de muitos jovens.

a compreensão do caráter específico da atual comunicação é uma esfera 
de avançadas tecnologias de comunicadores. são as mídias sociais e a in-
ternet das coisas. esse interessante fenômeno torna-se continuamente um 
ampliado continente para a evangelização, mas também de muito dif ícil 
compreensão para os coirmãos mais velhos, e não é preciso pensar aqui 
nos irmãos de idade muito avançada – os de meia idade já têm um proble-
ma com isso. Mostrou isso o tempo da pandemia da covid-19. enquanto 
que o encontro face a face tem sido e continua sendo o espaço apropriado 
para a transmissão e a aceitação da mensagem do evangelho, o convite para 
dessa forma o encontrar e aceitar está se tornando para muitos um desafio. 
eu absolutamente não preciso deixar a minha escrivaninha para viajar pe-
los continentes, e os adeptos das viagens virtuais são cada vez mais nume-
rosos. as avançadas tecnologias de comunicação, a inteligência artificial e 
outras tornam-se eficazes na assinatura de contratos, no estudo, no trata-
mento médico, estão dominando a diversão e entrando até no mundo das 
necessidades espirituais. esse incessante salto tecnológico assinala novas 
correntes, que não podem deixar de ser apreciadas no trabalho pastoral. 
Vale a pena dar-se conta de que tudo isso está se tornando o ciberespaço, 
que assinala uma nova mentalidade, que avança tão rapidamente que só a 
sua compreensão já é um sério desafio para adequadamente ser adaptado à 
pastoral. ficção científica? Para os nascidos em meados do século XX com 
certeza sim, mas não para os jovens que nascem com o polegar adaptado 
para o uso do celular, que no espaço do santuário aparecem mais raramen-
te. De propósito não desenvolvo o tema mais amplamente, porque se trata 
de um assunto que exige um material bem mais extenso; trato-o aqui so-
mente como uma provocação para reflexões dentro do tema juventude do 
caráter, que no seu tempo caracterizou o Padre Jorge. não se torna dif ícil 
perceber que as questões aqui esboçadas localizam-se perfeitamente no 
âmbito da vida social, e portanto na Doutrina social católica – uma área 
próxima ao seu coração.

Âmbitos de exclusão. o desenvolvimento tecnológico é um fenômeno 
universal, mas desigual. Mesmo assim, em quaisquer condições torna-se 
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não apenas uma ajuda, mas também um elemento que provoca a exclusão 
de significativos espaços da vida social. a falta de acesso a essas novas pos-
sibilidades tecnológicas, a falta de capacidade do seu domínio gera os novos 
pobres – pessoas impelidas para certa margem da vida – sistematicamente 
excluídas. a vida no chamado ciberespaço é o acesso à ciência, ao trabalho, 
ao tratamento médico, e até à experiência espiritual. É uma mudança no 
funcionamento da nossa memória, é uma nova qualidade das referências 
mútuas – dif ícil dizer se para melhor. Mesmo assim, se não compreender-
mos e não aprendermos como nos mover nesse ambiente, seremos cada 
vez mais marginalizados. Basta nos lembrarmos da necessidade da utiliza-
ção dos novos regulamentos criados para nos facilitar a vida – por exem-
plo dos passaportes da covid-19, dos pedágios nas rodovias e outros. Para 
muitas pessoas mais velhas trata-se de coisas inadmissíveis – este não é 
um país para pessoas velhas, para com a ajuda dessa paráfrase, baseada na 
imagem cinematográfica de Joel e ethan cohen de 2007, por sua vez ba-
seada no romance de cormac Mc carthy com o mesmo título, caracterizar 
os dilemas cibernéticos que influenciam profundamente o serviço pastoral 
hoje. como reagir a esse tipo de exclusão? 

Para as necessidades do dia de recolhimento contentamo-nos com essas 
poucas inspirações, deixando espaço para perguntas e discussões – com 
nós mesmos, na comunidade local, nas equipes responsáveis pela pastoral, 
sabendo e confiando que o espírito de Deus incessantemente penetra a 
nossa realidade, ordena o interior humano e tudo dirige, para que o ho-
mem não se perca, mas tenha a vida eterna. Que ele agora nos ajude a viver 
na juventude do caráter que caracterizou o Padre Jorge.

Perguntas:
1. como pratico o discernimento pessoal e comunitário?
2. o que atualmente se esboça concretamente como sinal do tempo, como 

tarefa a ser realizada?
3. Que espaços de exclusão vejo para mim mesmo e para os outros?
4. Juventude do caráter – como procuro os vestígios de Deus no mundo 

atual?
5. Qual é a minha experiência do passado e como a utilizo nos problemas 

visualizados?

W-charyzmatycznej-misji-portugalski.indd   65 2022-10-26   12:41:45



66

ToMasz noWaczeK Mic
Varsóvia, Polônia

Julho 2023

Um anão nos ombros de um gigante
Sobre a consciência perdida

Palavra de Deus: Tg 1,2-18

considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de pas-
sar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós 
a constância. ora, a constância deve levar a uma obra perfeita: que vos 
torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. se a alguém 
de vós falta a sabedoria, peça-a a Deus, que a concede generosamente a to-
dos, sem impor condições; e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvi-
dar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida 
e agitada pelo vento. não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do 
senhor, ambígua como é e inconstante em todos os seus caminhos. o ir-
mão humilde glorie-se, quando for exaltado, mas o rico deve gloriar-se 
quando for humilhado. Pois há de passar como a flor da erva. De fato, 
quando surge o sol com o seu calor, logo faz secar a erva: a flor cai e a 
beleza do seu aspecto desaparece. assim também acabará por murchar 
o rico, em meio a suas lidas. feliz aquele que suporta a provação, porque, 
uma vez provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que 
o amam. ninguém, ao ser tentado, deve dizer: “É Deus que me tenta”, pois 
Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta a alguém. antes, 
cada qual é tentado pela sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. 
em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz; e o pecado, 
uma vez maduro, gera a morte. não vos enganeis, meus caríssimos irmãos. 
Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do alto, descendo do Pai 
das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. De livre vontade ele 
nos gerou, pela Palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias 
de suas criaturas.
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Palavra de Deus: Mt 12,30-32

Quem não está comigo, é contra mim; e quem não recolhe comigo, es-
palha. Por isso, eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados; 
mas a blasfêmia contra o espírito santo não será perdoada. Mesmo se al-
guém falar uma palavra contra o filho do Homem, lhe será perdoada. Mas, 
se falar contra o espírito santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem 
no mundo que há de vir. 

fonTes

S. Estanislau Papczyński, Templo místico de Deus, 
in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, ProMic – Wydawnictwo  

Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, pp. 980-981.

considera-se que a limpeza no templo é perfeita, [127] se ele é varrido 
ao menos uma vez por dia. neste ponto é preciso imitar a Davi, que diz 
a  seu respeito: “De noite medito no meu coração, reflito, e meu espírito 
se interroga” (sl 76,7). realiza isso o exame de consciência: quanto maior 
a frequência e a diligência com que é praticado, tanto mais purifica a mora-
da de Deus na pessoa. realmente é preciso lamentar a negligência e o gran-
de erro de muitas pessoas que não podem suportar residências, trajes ou 
louça sujas, e não têm repugnância à impureza da consciência; que lavam 
e ungem o seu corpo, e de toda forma o embelezam, mas negligenciam 
a limpeza da alma.

Ó cristão! Tu, que todos os dias lavas o rosto, todos os dias limpas 
o traje, todos os dias [128] varres a casa, por que não fazes a mesma coisa 
com o templo de Deus que és? Por isso volta a atenção aos pensamentos do 
dia todo; examina o que disseste e, mais diligentemente ainda, o que fizeste. 
será que não omitiste algum bem ou não praticaste o mal? sim, examina 
a própria intenção com que te guiaste em tuas ações e, além disso, verifica 
se não poderias ter praticado melhor algum bem.

o método desse mui santificante exercício de varrer ao menos todas as 
noites a mística casa de Deus te é fornecido neste verso popular: “Dá graças 
a Deus, pede a luz, examina a tua consciência, pede o perdão da culpa, faze 
o propósito de emenda e da reparação”. [129]
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Catecismo da Igreja Católica: 17001

a dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem 
e semelhança de Deus; realiza-se em sua vocação à bem-aventurança divi-
na. cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização. Por seus atos 
deliberados, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por 
Deus e atestado por sua consciência moral. as pessoas humanas se edifi-
cam e crescem interiormente: fazem de toda sua vida sensível e espiritual 
matéria de crescimento. com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam 
o pecado e, se o tiverem cometido, voltam, como o filho pródigo, para a mi-
sericórdia de nosso Pai dos céus. chegam, assim, à perfeição da caridade.

refLeXÃo

no subtítulo da presente reflexão utilizamos a comparação de que se 
utilizou o cientista, matemático, astrônomo e filósofo inglês isaac newton: 
“se vejo adiante, é só porque me encontro em ombros de gigantes”. new-
ton queria dessa forma demonstrar que não teria feito tantas descobertas 
se não se tivesse utilizado das obras dos seus predecessores. fez a mes-
ma coisa Viktor emil frankl, psiquiatra austríaco, ao comentar as próprias 
conquistas, baseadas em trabalhos anteriores sobre a psique humana, pro-
movidos por exemplo por sigmund freud2. 

o imperativo da consciência é a chave para as nossas reflexões. É ele 
aquele anão, algo insignificante nos ombros do ser humano. Do ponto de 
vista da realidade que cerca o caminhante, ela enxerga mais longe, até o ho-
rizonte. Percebe em hora oportuna os perigos, os objetivos a serem atingi-
dos e escolhe para eles os melhores caminhos. em s. Paulo encontramos 
a característica tríade: sarx, psyche e pneuma – ou seja, o corpo, a alma 
(psique) e o espírito. o ser humano se apresenta aqui como uma unidade 
psicof ísica preservada na existência pelo espírito imortal. frankl observa 
que a pessoa enferma experimenta a destruição no âmbito da psique e da 

1 Catecismo da Igreja Católica, edições Loyola, são Paulo, 2000. 
2 elisabeth Lukas, Der Seele Heimat ist der Sinn. Logotherapie in Gleichnissen von Voktor 

Emmanuel Frankl, Kösel-Verlag, München 2005, p. 213. acima, a tradução do autor, para a lín-
gua polonesa, do trecho original: „...ein zwerg, der auf den schultern eines riesen stehe, konne 
weiter und mehr sehen, als der riese selbst.” Utilizou-se da frase acima V. e. frankl em sua obra 
intitulada Ärztliche Seelsorge, in: Viktor e. frankl, Ärztliche Seelsorge, Deuticke, Wien, 10. au-
flage, p. 10.
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corporalidade. as doenças psíquicas com frequência encontram o seu re-
flexo na corporalidade. essa regularidade foi popularmente expressa na 
máxima popular: “Mente sã em corpo são”. além disso, em frankl o espíri-
to não é a psique, mas um importante elemento integrado com a realidade 
psicof ísica humana, que nunca está sujeito à corrupção e à doença. É um 
cerne sadio graças ao qual é possível a volta à saúde tanto da psique (psy-
che) como do corpo (sarks) – é como que o espaço da consciência. 

essa imagem do ser humano é hoje eficazmente desmantelada, inte-
lectual e espiritualmente menosprezada. Daí as tentativas da sua redefi-
nição e da sua redução à dimensão da corporalidade (sarks) e da emoção 
(psyche). esse estreitamento possibilita a geração de sempre novas neces-
sidades, a submissão ao estilo consumista da vida, cujo objetivo básico é a 
multiplicação do lucro. Do consumismo já se tornam próximos todos os 
-ismos a nós conhecidos: egoísmo, hedonismo, egotismo, individualismo, 
pragmatismo etc. a impossibilidade de satisfazer as expectativas desperta-
das dá margem a novos -ismos, que se tornam dif íceis unidades doentias: 
derrotismo, pessimismo, oportunismo, fanatismo, niilismo. Mas a eles po-
dem contrapor-se o imortal espírito (nous), que é uma fonte saneadora da 
pessoa. ele sugere o sentido – é guiado por uma espécie de forte coação: 
faze o bem, evita o mal!

o desafio pastoral é o fortalecimento dessa voz, a moldagem da cons-
ciência. ela é o espaço habitado pelo espírito santo; é o santuário em que 
se encontram as pessoas. o eu do ser humano – da pessoa encontra-se 
com a pessoa do Paráclito, que conduz à pessoa de cristo. o encontro com 
cristo possibilita o conhecimento do amor do Pai. Pelo poder do espírito 
santo realiza-se o generoso amor da verdade, do bem e da beleza; a aceita-
ção de si mesmo e a abertura à aceitação das outras pessoas em toda a sua 
originalidade – únicas e singulares. É justamente aqui, na consciência – no 
santuário do encontro das Pessoas – que o quarteto de Kant: o que posso 
saber, o que devo fazer, o que posso esperar e quem é o ser humano encon-
tram a sua adequada resposta.

nas nossas reflexões deste ano quero utilizar-me do quadro de Miche-
langelo Merisi (caravaggio) intitulado Davi com cabeça de Golias, uma 
tela data dos anos 1609/1610. Um autor, ao comentar as telas desse artista, 
abordou as suas reflexões na forma de um ensaio intitulado A confissão do 
pecador3. o autor da obra apresenta caravaggio como um contrito aven-

3 Tomasz Derulski, Spowiedź grzesznika, 29 de abril de 2016, in: https://niezlasztuka.net/o-
-sztuce/spowiedz-grzesznika-caravaggio/.
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tureiro, fugitivo ou até assassino. Dizia-se que o artista não sofria de uma 
doença mental, mas era atormentado pelos demônios que se encontravam 
no fundo da sua personalidade, moldada por diversos acontecimentos, dos 
quais alguns eram unicamente por ele observados e outros assinalados pela 
sua participação4. a escuridão que se reflete dos seus quadros parece ser a 

4 cf. ibidem. 
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chave para a compreensão dos demônios de caravaggio. alguns conhece-
dores do artista informam que ele assassinou um tal ranuccio Tomassini, 
que teria sido o seu suposto amante. Diz-se que esse acontecimento des-
pertou nele um profundo sentimento de culpa, que com o tempo provocou 
nele a obsessão pela morte, o que se tornou o motivo da onipresente pe-
numbra dos seus quadros, também presente na obra Davi com cabeça de 
Golias. o comentarista pergunta-se, no entanto, se a escuridão é o mesmo 
que penumbra e conclui que, no entanto, dela se distingue5.

a penumbra esconde em si a morte. a escuridão é o espaço em que 
se penetra para alcançar certeza6. citando um trecho da Noite escura de 
s. João da cruz, podemos perceber bem essa diferença:

em uma noite escura,
De amor em suas vivas ânsias inflamada, 
oh! Ditosa ventura!
saí sem ser notada,
Já minha casa estando sossegada.
na escuridão, segura, 
Pela secreta escada disfarçada,
oh! Ditosa ventura!
na escuridão velada, 
Já minha casa estando sossegada.

em uma noite tão ditosa,
e num segredo em que ninguém me via,
nem eu olhava coisa,
sem outra luz nem guia
além da que no coração me ardia.

a escuridão no quadro proposto para a meditação é ativa, participa de 
uma série de acontecimentos importantes para Merisi. ela é parte da sua 
vida. frankl, e especialmente freud et consortes perceberiam na escuridão 
sensações subconscientes, complexos, feridas, que mandariam refazer, 
abrir e curar. Perguntemos, no entanto, se após uma reelaboração psico-
terapêutica da dif ícil história da vida, obsequiada de uma forma simples-
mente desumana, teria Merisi a capacidade de pintar Davi com cabeça de 

5 cf. ibidem. 
6 cf. ibidem. 
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Golias? o comentarista justamente desse quadro, Tomasz Derulski, afirma 
que, caso ocorresse a lavagem psicanalítica da consciência de caravaggio, 
“ele jamais teria destruído a barreira de segurança entre o quadro e o es-
pectador”7.

a escuridão da vida de caravaggio é impregnada pela atmosfera de 
roma, onde ele viveu e trabalhou. os entrechos existenciais se manifes-
taram, assumindo a forma de devassidão, crimes, mendigos, prostitutas, 
agiotas. É a prepotência levada até o assassinato. o artista reconhecido 
como assassino tem que fugir, viver com medo permanente, que moldou 
a sua sensibilidade estética. Dessa fonte surgiu uma série de quadros com 
cabeças cortadas. além disso, os motivos tinham também inspirações bí-
blicas, o que poderia comprovar que Merisi estava se confrontando com 
Deus, a quem a Bíblia revela, ao qual o conduzia a consciência.

existe também a luz, que tem aqui um notável papel a cumprir. ela ex-
trai da escuridão o jovem. ele é triste, talvez até compassivo. É Davi. Mas 
não há nele nada da certeza de um vencedor. o triunfalismo aqui não se 
manifesta, e a cena parece como que desacelerar, até esfriar no horror do 
aniquilamento de uma vida humana. a cabeça de elias, com um rosto no 
qual se pinta a vida que se esvai, destaca-se até certo ponto do rosto de 
Davi. não é somente compaixão, nem mesmo é tristeza, é um profundo pe-
sar em razão da perda. o aniquilamento da vida alheia é um ferrão que de 
forma dolorosa trespassa o assassino. infligir a morte a um outro significa 
aniquilar algo em si mesmo. “Todo aquele que trata seu irmão com raiva 
deverá responder no tribunal” (Mt 5,22). ambos os protagonistas do qua-
dro estão solidificados na morte. ambos perderam – não têm a si mesmos. 
Vivem no cemitério. o mal encontrou uma pessoa e quer nela permanecer 
para sempre. “Ó choro invisível e escondido. eis que olhas para alguém que 
tem os olhos secos, o rosto imóvel, mas que chora. o soluço o abala, embo-
ra não lhe trema a sobrancelha...” (edward stachura).

Davi nos oferece a cabeça de Golias. ela se encontra diante de nós – 
projetada para nós que nos encontramos diante da moldura do quadro. 
Tornamo-nos participantes do espaço e do drama que nele se desenrola. 
olhamos de perto e não nos é permitido afastar-nos dali sem nos pronun-
ciarmos, sem aproveitarmos toda essa cena para nós mesmos, sem perce-
bermos o drama do pecado que atinge a ambas essas personagens e a nós. 
aqui a paz termina. aqui estão as tuas emoções – o temor, a agressividade, 

7 cf. ibidem.
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o sentimento de culpa, os remorsos de consciência. Queres afastar a cabeça 
cortada; sufocar a oposição a tal presente em face da possibilidade de te 
tornares cúmplice do assassinato? Queres esconder a raiva provocada pela 
constrangedora circunstância da aceitação do triunfo que mostrou ser uma 
derrota; a agressividade, que quer gritar algo, que quer chorar? o rosto de 
Golias está não apenas solidificado, mas amedrontado e assustado, dese-
jando como que ainda dizer alguma coisa, embora lhe impossibilite isso a 
vida que se esvai. o rosto de Davi está triste e congelado – será pela tristeza 
engolida que o arrasa interiormente? esse quadro provoca, sugere, é um 
exame de consciência; algumas vezes grita, outras vezes pode permanecer 
silencioso. sendo suspeito de assassinato, caravaggio leva esse quadro ao 
cardeal cipião Borguesi como sua confissão, como remorso de consciência 
e pedido de um ato de graça. existem hipóteses de que afinal caravaggio 
não foi um assassino. alguns afirmam que ranuccio romassoni pereceu 
durante um duelo com caravaggio. afirma isso andrew Graham-Dixon no 
livro Vita sacra et profana, no qual parece abalar uma série de outras falsas 
opiniões a respeito desse genial pintor8. Michelangelo Merisi não voltou a 
roma. Morreu antes disso. 

na busca de uma resposta a respeito da consciência, própria dos nossos 
tempos, não se pode deixar de perceber a carismática mensagem que nos 
sugere o santo fundador estanislau Papczyński. ele nos oferece o opús-
culo Templum Dei Mysticum, um específico manual de antropologia, um 
instrumento catequético para salvar o espírito humano – para pintar um 
quadro interior, em nada pior que aquele proposto por caravaggio. encon-
tramos o desafio pastoral para a moldagem da consciência humana espe-
cialmente no capítulo dezesseis, intitulado Asseio do templo místico, onde o 
Padre fundador enfatiza a importância do exame de consciência. estimula 
a que, a exemplo do rei Davi, investiguemos o próprio espírito (cf. sl 76,7). 
e acrescenta que faz isso o exame de consciência: “com quanto maior fre-
quência e diligência é praticado, tanto mais purifica a morada de Deus no 
ser humano”9. naturalmente, o próprio exame de consciência teria que ser 
definido com mais precisão, como uma ação específica da pessoa humana 
compreendida como um diálogo promovido pelo imortal espírito humano 
com Deus, que nunca renuncia ao espaço que criou e no qual deseja ser um 
hóspede permanente. a sabedoria divina é a fonte da verdade a respeito 

8 cf. ibidem, num dos comentários ao texto de autoria de alicja Maciążek. 
9 Św. stanisław Papczyński, Mistyczna świątynia Boga, in: Św. stanisław Papczyński, Pisma 

zebrane, ProMic - Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, p. 980.
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do ser humano. em Jesus cristo o eterno Logos assume a figura humana e 
torna-se semelhante a nós em tudo com exceção do pecado. se Davi com 
cabeça de Golias foi um desafio, então cristo... é o doador do consolador, 
do santo espírito da Verdade, que não deixa espaço à amargura do pecado, 
e com isso não permite que o mal se apodere da pessoa.

Perguntas:
1. o que é hoje a minha necessidade vital – será que não cedo à mentalida-

de consumista, a algum tipo de pragmatismo?
2. o meu relacionamento com cristo – como o defino: como percebo a 

sua influência na moldagem da minha personalidade?
3. a condição da tua consciência – será que ela é o lugar em que experi-

mentas o encontro e o diálogo com a pessoa do espírito santo?
4. como fazes o exame de consciência; o que fazes com o pecado reconhe-

cido, com a fraqueza – como buscas te aperfeiçoar?
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ToMasz noWaczeK Mic
Varsóvia, Polônia

agosto 2023

A vida não é um eufemismo
Sobre a esperança da geração de filhos para os estéreis

Palavra de Deus: Lc 23,26-32

enquanto levavam Jesus, pegaram um certo simão, de cirene, que vol-
tava do campo, e mandaram-no carregar a cruz atrás de Jesus. seguia-o 
uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito 
e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: “Mulheres 
de Jerusalém, não choreis por mim! chorai por vós mesmas e por vossos 
filhos! Porque dias virão em que se dirá: ‘felizes as estéreis, os ventres que 
nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram’. então começarão 
a pedir às montanhas: ‘caí sobre nós!’, e às colinas: ‘escondei-nos!’ Pois, se 
fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca?” Leva-
vam também dois malfeitores para serem executados com ele.

fonTes:

Yves Semen, Duchowość małżeństwa według Jana Pawla II 
(a espiritualidade do matrimônio segundo João Paulo ii), Święty Wojciech, 

Poznań 2021

De acordo com a doutrina de João Paulo ii, as palavras com que na pri-
meira narrativa do Gênesis o criador anuncia a criação do ser humano e 
que constituem como que a etapa final da convocação à existência de tudo 
que precedeu a sua criação (façamos o homem à nossa imagem e segundo a 
nossa semelhança – Gn 1,26) significam que “o criador como que se detém 
antes de convocá-lo [o ser humano] à existência, como que entra em si 
mesmo para tomar uma decisão” (audiência de 12 de setembro de 1979, 3) 
e institui a convocação do ser humano à existência o momento mais solene 
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em toda a obra da criação. o plural sugere que no ato final da criação estão 
envolvidas as Três Pessoas Divinas e que a mulher e o homem devem cons-
tituir a imagem e a semelhança da comunhão trinitária dessas Pessoas Di-
vinas. significa isso que a convocação à comunhão que devem constituir a 
mulher e o homem desde o início estava inscrita no propósito divino, o que 
torna o matrimônio o mais primitivo sacramento. e realmente, o ser huma-
no, constituindo a coroa do mundo criado que Deus convocou à existência 
para revelar a sua glória, é convocado à mais perfeita expressão da essência 
divina. a transferir de forma visível a dimensão da absoluta comunhão das 
Pessoas Divinas e para revelar o mistério de que todo o mundo criado é 
um dom divino, e que o momento apropriado da criação é o amor. “o ser 
humano é concebido no mundo visível como o ponto supremo da doação 
divina, trazendo em si mesmo aquela dimensão interior que é a dimensão 
do dom – fala João Paulo ii. [...] Dessa forma, nessa dimensão, constitui-se 
aquele mais primitivo sacramento, compreendido como o sinal que trans-
fere eficazmente para a visibilidade do mundo o invisível mistério oculto 
em Deus. Trata-se do mistério da verdade, do amor, do mistério da vida 
divina, na qual o ser humano recebe uma real participação” (audiência de 
20 de fevereiro de 1980, 3-4). eis a mais sublime vocação da mulher e do 
homem, desde o início ligados consigo pelo vínculo matrimonial.

refLeXÃo

O Evangelho não é um eufemismo... 
os casais estéreis são um grande desafio pastoral. Vale a pena enfati-

zar que já a própria definição estéreis provoca a proverbial vertigem, o que 
se relaciona com a sensibilidade, que não sai de bom grado ao encontro 
de qualquer sofrimento. o fato da esterilidade é um desconforto – uma 
incompreensível indisposição, uma enfermidade, um sofrimento. sim-
plesmente se evita dizer que existe a possibilidade da falta de filhos, espe-
cialmente para fugir ao confronto com o sofrimento. Diremos então que 
existem pessoas que têm dificuldades com a concepção de filhos. será que 
esse eufemismo ampliado é justo? Tenho minhas dúvidas. ao adotá-lo, por 
um lado demonstramos a delicadeza, mas, por outro, o sofrimento como 
que se afasta então da experiência existencial dos cônjuges, mas foi afinal 
ele que os induziu a buscar ajuda, a responder às perguntas feitas.

a definição casal estéril não deve ser evitada. ela revela precisamente 
a situação, e do ponto de vista cristão aponta para a comunidade com o 
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cristo sofredor. a sua cruz, sendo um instrumento de sofrimento, tornou-
se igualmente um espaço de felicidade. a felicidade não precisa significar a 
falta de sofrimento. ela tem o potencial da mudança, abre uma perspectiva 
muito mais ampla, sensibiliza ao futuro do céu, onde não haverá mais cho-
ro (cf. ap 21,1-8). ela expressa a verdade sobre a situação dos cônjuges e 
sobre Deus, que está com eles, junto a eles e para eles.

Raízes carismáticas...
o início do século XXi foi para a congregação uma poderosa coluna 

de luz, lançada sobre a essência do nosso carisma e da missão que temos 
a cumprir na comunidade da igreja. esses fatos, aliados à redescoberta 
da figura do nosso fundador, Padre estanislau Papczyński, cuja santidade 
de vida a igreja confirmou, primeiramente com a beatificação em Licheń 
stary em 2007, e a seguir com a canonização em roma em 2016. esse foi 
um acontecimento importante na medida em que recebemos da igreja a 
certeza de que, levando a vida segundo o exemplo da imitação de cristo 
que nos foi proposto pelo Padre fundador, podemos chegar a Deus, à gló-
ria dos santos no céu. esse foi um tempo de um intenso aprofundamento 
no conteúdo do carisma, do especial traço de espiritualidade com que o 
espírito santo inspirou e agraciou s. estanislau e, por ele, a comunidade 
mariana. o fruto dessas pesquisas foram os estatutos da nossa congrega-
ção em forma de constituições e Diretório de 2018, que nos seus artigos 
iniciais encerram o conteúdo mais importante e mais belo que define a 
essência e a forma de realização da nossa vocação de vida. Lemos neles que 
“o mistério da imaculada conceição da santíssima Virgem Maria é a essên-
cia do carisma da congregação e desde o início da sua existência o sinal 
especial, a força e a alegria da vocação mariana. Desse mistério decorre a 
identidade e a missão da congregação” (c 2).

Uma das estações na conquista desse ápice mariano – nomen omen c 
2) – onde montamos o acampamento para subir mais alto, é a Pastoral dos 
Casais Estéreis. ainda que o começo lembrasse o reflexo da postura do bí-
blico simão de cirene, que não sabia muito bem o que era aquele caminho, 
quem era o homem que nele carregava a cruz, quem era a multidão dos 
curiosos que o acompanhavam, aquele simão escondia em si os primórdios 
da missão que se moldou pela consciência dos sinais que acompanharam 
a beatificação e a canonização do Padre estanislau. Um sinal foi a volta à 
vida de uma criança já morta sob o coração da mãe. a simeônica percepção 
do fato de poder proporcionar ajuda a alguns casais, de carregar a cruz da 
esterilidade, transformou-se em acompanhamento no seu caminho de fé. 
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se a ressurreição é possível, por que não seria possível a concepção da vida? 
se Deus demonstrou a sua onipotência na vida de Maria, preservando-a 
do pecado original, se pela intercessão do Padre estanislau devolveu a vida 
a uma criança, por que não teria que demonstrar a sua misericórdia aos 
infelizes que desejam a concepção de filhos? e assim se iniciou a aventura 
simeônica, de acordo com o discernimento da nossa comunidade mariana, 
de que as iniciativas que apoiam e que apresentam a dignidade da vida 
humana desde a concepção até a morte natural são uma parte essencial do 
apostolado mariano.

O caminho...
acima falamos de subida, de caminho, de acompanhamento. a pas-

toral é tudo isso. Partindo da experiência existencial, descobrimos e de-
senvolvemos alguns elementos essenciais. no embate com a esterilida-
de, primeiramente se experimenta a dor. a dor, a raiva do criador, que 
prometeu e não deu, o sentimento do baixo valor, porque não se tem 
um filho, e os outros os têm – os parentes, os conhecidos, os amigos; a 
consciência do tempo que passa, que a cada ano, e depois a cada mês e 
dia se torna cada vez mais escasso; as perguntas que envergonham, e até 
os desaprovadores olhares dos outros – dos parentes, conhecidos – o que 
há com vocês? Decepção consigo mesmo, com os semelhantes, desânimo, 
falta de confiança em Deus, fé decrescente, crise conjugal. Buscamos uma 
saída. aprendemos a sua vida, a linguagem, a compreensão do mundo. 
eles compreendem melhor a fala humana, apresentam com mais precisão 
a topografia do seu aqui e agora. evitam formulações grandiloquentes, 
a passagem rápida demais para os tons bíblicos; eles optam antes pela 
simplicidade da mensagem.

o primeiro passo da pastoral é como que a volta ao trabalho positivista 
desde as bases. atualmente, com muito acerto abordou isso a senhora 
catarina nosowska: “respeito a mim mesmo no papel de um ponto. acre-
dito que todo o mundo vai ganhar se como um ponto eu brilhar. sei como 
é dif ícil olhar para si mesmo. como é dif ícil ser para si um terno protetor, 
que apoia, anima, mas também censura, chama à ordem. colocar-se cara 
a cara com o próprio desespero, com o temor, a impotência, a vergonha, a 
raiva, a agressividade – isso dói. e se existe algo mais que os cinco senti-
dos? e se a oferta que provém de fora tem por objetivo remover-nos de nós 
mesmos para as ruas, a fim de impossibilitar a vitória na única guerra justa 
pela alma? Quero ser um pequeno ponto. Quero polir esse ponto até que 
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ele brilhe”1. nessa abordagem importante é a percepção de quem somos 
como pessoas – homem e mulher – casal, mas também pessoa consagra-
da. Temos aqui toda a antropologia, a esfera do sexo, da sexualidade, do 
psiquismo e do intelecto, finalmente da espiritualidade. Destacando cada 
uma dessas áreas, conscientizamo-nos de que, apesar da riqueza que Deus 
encerrou na criação, somos no entanto acidentais, finitos, não temos na 
terra um lugar permanente, ficamos doentes, envelhecemos, morremos, 
não temos filhos. Percebemos que esse processo de conhecer a nós mes-
mos é dinâmico, e que as pessoas congregadas na pastoral têm vontade 
de viver e de aceitar a vida; essa é a primeira coisa, a segunda... e a quinta. 
elas desejam dar o testemunho de um devotado, fértil amor – descobrem 
que a vida é o dom aberto em direção do outro e para o outro.

e aqui há espaço para uma renovada catequese sobre o matrimônio. 
esse sacramento é como que um exorcismo não apenas para o egoísmo 
dos próprios cônjuges, mas também para as egoístas expectativas das 
pessoas próximas – da vovó, da mamãe, da tia, dos tios e dos espantados 
conhecidos. Uma boa catequese sobre o sacramento do matrimônio permi-
te-lhes descobrir o amor realizado. eles são mutuamente um dom para si. 
À sua mútua entrega não falta nada. o seu amor é pleno. eles o aprendem 
com cristo, que ensina a viver com a eucaristia, com o amor fiel, devota-
do e cheio de esperança relacionada com o futuro, cheio de ressurreição. 
apesar do sacramento do matrimônio por eles já contraído, essa catequese 
se apresenta como um processo. É preciso remover nela a solidão, talvez 
anos de solidão; aguentar o cônjuge, o seu tempo de amadurecimento para 
ser um dom, para a fé, para a abertura a alguém que biologicamente não 
será concebido sob o coração de um casal concreto, mas será aceito com 
o próprio coração, ampliado pelo amor que é Deus. Trata-se também de 
uma catequese sobre a grandeza do amor conjugal frente ao egoísmo do 
mundo, que se atribui o direito de decidir sobre a vida – sobre o seu co-
meço e o seu fim. É uma catequese sobre o humilde e dif ícil testemunho 
de Deus, do qual tudo procede. esses cônjuges são um sinal da fragilidade 
do ser humano e da grandeza de Deus e se opõem à convicção de que o 
mundo tecnológico e digital será a panaceia para a dor da alma humana. 

1 Katarzyna nosowska, A ja żem jej powiedziała, WieLKa LiTera sp. z o. o., Warszawa 
2018, pp. 86-87. 
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eles aprendem isso com a proximidade do sacerdote, que celebra a Páscoa 
in persona Christi.

a catequese sobre a essência e a dignidade do matrimônio vem acom-
panhada da catequese sobre o mundo. na pastoral existem casais que re-
cuperaram ou que aprenderam a fé madura. alguns se alegram com o dom 
da fertilidade. Há também aqueles que se abriram à adoção e depois ob-
tiveram o dom da fertilidade; embora também aconteça o contrário. Há 
também aqueles cônjuges que reconheceram o seu lugar e a sua vocação 
como casais sem filhos, mas amplamente abertos aos outros, apoiando va-
riadas obras beneficentes, participando de diversos trabalhos voluntários, 
dedicando o seu tempo como especialistas: professores, médicos, advoga-
dos, engenheiros, técnicos etc. Todos eles compreenderam que o cenário 
do dia a dia surge como que espontaneamente – há nele a tensão, o diálogo 
e o monólogo, repentinas reviravoltas de ação. aprendem a não ser passi-
vos espectadores, mas atores envolvidos, sem os quais não existe nenhuma 
cena. Há para eles espaço para testemunhar a originalidade da sua vida e 
vocação; que é original ser uma mulher voltada ao homem e um homem 
voltado à mulher; que Deus e a fé têm realmente muito a oferecer: além da 
finita temporalidade, o infinito futuro; que a biologia não esgota o termo 
vida. eles se tornam testemunhas do poder e da sabedoria de Deus; não 
correm atrás da moda – buscam a luz no evangelho.

Assim é a vida...
Debaixo disso escondem-se as perspectivas da pastoral. o número dos 

casais estéreis em nossa pátria é calculado em cerca de vinte por cento do 
número total dos casais. essa é a escala das necessidades e do desafio. em 
algumas das nossas paróquias percebem-se as pessoas estéreis. celebra-se 
para elas a eucaristia, geralmente acompanhada do convite aos que dese-
jam ou esperam filhos. isso, infelizmente, é um erro. ao criarem um espa-
ço para todos (férteis e estéreis), os sacerdotes partem da suposição de que 
a paróquia é uma comunidade na qual “uns carregam os pesos dos outros”. 
embora justa, tal suposição não leva em conta que a dinâmica dos cônju-
ges com filhos é diferente da emoção daqueles que não conseguiram tê-los. 
essa é uma das razões da dor dos participantes estéreis de tais liturgias, 
sem falamos da visão dos filhos dos outros casais que brincam correndo. 

Um outro problema são os abusos no acompanhamento a tais pessoas 
no confessionário. a falta de experiência e de conhecimento sobre as lutas 
delas, como por exemplo sobre os dolorosos confrontos com as pessoas 
próximas, que exercem a pressão para a posse de filhos, ou os problemas 
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com o acesso ao tratamento e com os seus custos. os que exercem o mi-
nistério de confessores às vezes não demonstram diante deles a suficiente 
delicadeza. acontece até que lhes sugerem que as dificuldades com a con-
cepção de filhos relacionam-se com o passado pecaminoso deles. no saco 
com a inscrição “causas” são capazes de jogar: as imprecações, os feitiços, a 
anticoncepção, o aborto, a carreira etc. isso não somente é prejudicial, mas 
simplesmente inadmissível. 

Uma prática igualmente duvidosa é a apressada proposta de formas pre-
tensamente testadas para a mobilização da fertilidade: a intercessão dos 
santos, a celebração de novenas, as orações infalíveis, a participação em ro-
marias, a utilização de determinados objetos de culto religioso ou de outras 
práticas ascéticas. enquanto tais medidas podem ser uma expressão da fé e 
um fortalecimento do caminho espiritual para os cristãos praticantes, para 
pessoas atingidas pela dor em razão da esterilidade e distantes de Deus, ou 
apenas tíbias na fé, podem se tornar mais um argumento de que Deus não 
ouve, não ajuda, está distante. Há situações diversas, mas sabemos bem 
que toda oração madura, independentemente da grandeza da intenção, 
vem acompanhada da cláusula: seja feita a Vossa vontade. Uma boa parte 
dessas pessoas precisam passo a passo ser conduzidas a tal maturidade, 
inclusive para evitar o tratamento mágico do cristianismo.

Perspectivas...
Mencionei que existem centros pastorais (p. ex. o santuário de s. es-

tanislau Papczyński em Marianki, a Paróquia da imaculada conceição da 
santíssima Virgem Maria em Lublin, a Paróquia de nossa senhora da Mise-
ricórdia em Varsóvia, no bairro de stęgny, ou a Paróquia de nossa senhora 
rainha da Polônia em Varsóvia no bairro de Marymont), onde se propõe a 
eucaristia com a participação de pessoas estéreis, celebradas na intenção 
delas, ou outros encontros de oração a elas dedicadas. existem também 
pastorais, como aquela em stęgny, Varsóvia, que não apenas oferecem uma 
ocasião para a oração para os cônjuges por si mutuamente, mas que são 
também um abrigo, onde se pode vir com as suas dúvidas, perguntas e 
esperanças; comprovar que não se está abandonado, condenado à solidão, 
como um elo desnecessário na série dos relacionamentos sociais. Há tam-
bém dias de recolhimento para esses cônjuges, e até sessões de retiros pro-
postas já há um bom tempo (casa de retiros Pe. casimiro Wyszyński em 
sulejówek). Trata-se, com certeza, de propostas boas e necessárias. Dessas 
propostas surgiram formas concretas de encontros adicionais dos casais 
estéreis, como os encontros com a Palavra de Deus em pequenos grupos 
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domésticos, que congregam até seis casais. nessas liturgias domésticas os 
cônjuges primeiramente ouvem a Palavra de Deus, meditam-na em silên-
cio, e a seguir partilham a fé despertada neles pelo espírito santo. no final 
festejam num jantar comum. a observação e a participação dos eventos em 
que o próprio Deus desperta nas pessoas os anseios espirituais e dá a graça 
da sua realização numa concreta igreja doméstica é fascinante.

essas boas experiências podem ser ampliadas. chamar a atenção no 
âmbito das aulas de teologia pastoral para o significado dessa área pasto-
ral seria extremamente desejável. o problema da esterilidade poderia ser 
abordado em homilias ocasionais, na preparação para os sacramentos, nos 
retiros, nos programas pastorais paroquiais. a pastoral não são apenas as 
formas consagradas por décadas de tradição, em si mesmas valiosas e im-
portantes, mas que por vezes não resistem à prova do tempo. Há anos, de 
forma profética chamou a atenção para isso o Papa Bento XVi, na carta 
apostólica Porta fidei, que proclamava o ano de 2011 como o Ano da Fé. Di-
zia o Papa que, não obstante todas as posturas conformistas, é preciso ter 
a coragem de promover mudanças decorrentes da fé e que conduzem à fé, 
porque ela “é um pressuposto que não só deixou de existir, mas frequente-
mente acaba até negado” (Pf 2). a pastoral é o confronto real com sempre 
novos desafios. Um deles é a esterilidade. Para ela ser bem compreendida, 
para serem apresentadas acertadas perguntas e dadas a elas boas respostas, 
torna-se necessário um esforço bem maior: espiritual e intelectual, mas 
também organizacional.

Diante dos marianos abre-se uma fascinante aventura, a proclamação 
do evangelho numa situação em que humanamente a concepção parece 
ser impossível. Muitas pessoas buscam o evangelho, a Palavra que gera a fé 
e dá a vida. essas pessoas desejam, na fé, recuperar a esperança e envolver-
se no amor. elas também amadurecem para a convicção de que a vida não 
é somente biologia. Pela intercessão do santo Padre estanislau Papczyński 
peçamos a coragem de proclamar esse evangelho de cristo. 

Deus Pai,
que em vossa imensurável Providência

nos destes em santo estanislau Papczyński
um eficaz intercessor junto ao Vosso trono,

dignai-Vos conceder pela sua intercessão
aos casais que desejam ter filhos
a graça acima, que Vos pedimos;
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preservai a vida concebida
até o natural e feliz desenlace,

e a nós dai a seu exemplo
cumprir eternamente a Vossa santíssima vontade.

Por cristo senhor nosso.
amém.

Perguntas:
1. como vês a ti mesmo na proposta da  pastoral dos casais estéreis?
2. será que tens a coragem de procurar lugares onde a fé é a premissa da 

vida comum?
3. Quais espaços, no âmbito da pastoral e da vida da comunidade, exigem 

esse trabalho desde as bases?
4. aponta uma experiência que é em ti semelhante à postura de simão de 

cirene.
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ŁUKasz MazUreK Mic
Londres, Grã-Bretanha

setembro 2023

“Velha” iniciativa, novo homem!
Sobre a experiência da misericórdia – da Imaculada  

Conceição à condição dos marianos hoje

Palavra de Deus: Lm 3,21-25

Gravei tudo isso em minha mente,
aí está minha esperança.

Há bondade no senhor, sem fim,
misericórdia que não acaba!

Hoje e sempre está se renovando,
sua grande fidelidade.

“Herança minha é o senhor – eu digo –
por isso, nele espero”.

imensa é a bondade do senhor,
com quem o espera e procura.

fonTes

S. Estanislau Papczyński, Templo místico de Deus, 
in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, ProMic – Wydawnictwo Ksęży 

Marianów Mic, Warszawa 2016, p. 933

no ser humano estou apresentando a Deus: afastai-vos, ide embora, 
ímpios! “Porque Deus fez o ser humano à sua imagem” (Gn 9,6). o sol, a 
lua, as estrelas fixas e moventes, o céu com a sua beleza, a terra com a sua 
extensão, o mar com a sua profundidade [10] cedem à natureza humana, 
“porque Deus fez o ser humano à sua imagem”. os metais nobres, as pe-
dras preciosas, os corais purpúreos, os níveos cristais, o âmbar dourado, o 
brilho da prata, a luminosidade do ouro, a beleza das pérolas, os fogos dos 
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diamantes cedem à natureza humana, “porque Deus fez o ser humano à 
sua imagem”. De fato, também aquilo que nada no mar e voa no ar, e corre 
e se move pela terra, e tudo que abaixo de Deus não foi dotado de razão é 
inferior à natureza humana, “porque Deus fez o ser humano à sua imagem”.

Tu, portanto, divindade terrena, reflete comigo e conhece quem és! És a 
imagem de Deus. 

Irmão Roger de Taizé, Wybierzmy radość (Escolhamos a alegria). 
Nieznane notatki z lat 1940-1963 (notas desconhecidas dos anos 1940-196), 

Wydawnictwo Jedność, Kielce 2021, p. 24.

“Tu, vem comigo” – diz cristo. Vamos juntos seguindo os seus passos. 
confia-te a ele. não quero te ensinar – pois como ousaria? – mas quero 
que vivamos a mesma vida. 

não hesites. Despoja-te de tudo e alegra-te. [...] não te preocupes com o 
dia que já se aproxima. não tentes adivinhar o que pode acontecer amanhã 
e jamais ponhas em dúvida a decisão tomada, pois sabes qual a responsa-
bilidade que repousa sobre aquele que pôs a mão no arado e olha para trás 
(cf. Lc 9,62). Vem, encheremos o ar da alegria comum. Unidos para a morte 
e a vida, nós nos tornaremos um, para louvar e cantar, de dia e de noite, 
aquele que é, foi e será.

Adam Zagajewski, Spróbuj opiewać okaleczony świat  
(Tenta cantar o mundo ferido), 

Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010, p. 250

Viste os refugiados que iam a parte nenhuma,
ouviste os carrascos que alegres cantavam.

deves cantar o mundo ferido.

refLeXÃo

cada um de nós, como pessoa livre, inteligente, que empreende a refle-
xão diária, chega ao momento da sua história em que mais uma vez precisa 
indagar-se a respeito do objetivo, do sentido e do valor da sua vida e da sua 
vocação. não por acaso, já o primeiro item do catecismo da igreja católica 
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afirma que “Deus, infinitamente Perfeito e Bem-aventurado em si mesmo, 
em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo 
participar de sua vida bem-aventurada”1. em primeiro lugar, portanto, so-
mos escolhidos, convocados à participação na felicidade do próprio Deus. 
em segundo lugar, pode-se dizer simplesmente que somos chamados a 
uma criativa participação na vida de Deus, visto que não apenas ele nos 
criou diferentes, pessoas originais, mas também nos agraciou, como a co-
roa da sua criação, com um amplo leque de talentos.

o problema surge, no entanto, já no momento inicial da realização por 
nós dessa vocação a participarmos da vida do próprio Deus. Por um lado, 
assumindo efetivamente a vida espiritual e haurindo forças da oração e da 
vida sacramental, temos a vontade de responder a Deus à sua Palavra. Mas, 
por outro lado, vivendo na realidade da nossa vida religiosa e tendo a cons-
ciência de que é cada vez menor o número daqueles entre nós que ainda 
têm algo a dizer e podem realmente assumir a responsabilidade pelas obras 
concretas da congregação, esquecemo-nos da perspectiva da eternidade 
que extrapola o tempo presente, e com certeza já não voltamos aos primór-
dios. Mas é justamente no começo da vida de todo ser humano e, portanto, 
de todo mariano que se encontra a escolha de Deus. Deus é apaixonado 
pela vida e generosamente convoca à vida, sem jamais se enganar em suas 
decisões. Daí porque o mistério da imaculada conceição de Maria, sinal da 
Divina Misericórdia, torna-se, não somente hoje, um importante ponto de 
referência para nós e para as outras pessoas de fé.

A iniciativa da parte de Deus
Maria, na imaculada conceição, aponta, com efeito, para a primazia da 

iniciativa de Deus, que é extremamente generoso na desinteressada agra-
ciação do ser humano, mesmo que este, repetidas vezes, já tenha provado 
que no relacionamento com Deus é ele o elo mais frágil, que perturba a 
harmonia do vínculo primitivo. entretanto, também nesse paradoxo da in-
fidelidade humana manifesta-se o amor de Deus e o seu excepcional cará-
ter misericordioso. esse amor é desinteressado, não exige o cumprimento 
de certas condições extraordinárias e não está protegido pela cláusula da 
exclusividade com o esclarecimento de que ele cabe apenas aos perfeitos 
e comprovados confessores da fé, que, tendo já atingido a plenitude da 
perfeição, não precisam preocupar-se com entradas gratuitas para o clube 

1 Catecismo da Igreja Católica, edições Loyola, são Paulo, 2000.

W-charyzmatycznej-misji-portugalski.indd   86 2022-10-26   12:41:45



87

privilegiado dos salvos. Dessa forma o divino dom da imaculada concei-
ção revela-nos com toda a força a verdade de que Deus desde a eternidade 
amou a todo ser humano na sua integridade e de que incessantemente re-
nova essa sua irrevogável decisão.

além disso, o mistério da imaculada conceição, como sinal da Divina 
Misericórdia, conduz coerentemente a uma nova criação, torna-se o ícone 
do novo homem. o que isso significa na prática? significa que na imacu-
lada conceição Maria efetivamente experimenta a ação do espírito santo, 
que faz d’ela uma nova criatura, e que hoje o mariano que imita Maria, 
liberto dos pecados pelo poder da graça, igualmente se torna um novo ho-
mem (cf. 2cor 5,17; rm 7,6; 8,1-16; Gl 5,16-25), no qual fica renovada a 
primitiva imagem e semelhança de Deus (cf. cl 3,10; Gn 1,27).

não é de admirar que o profeta da imaculada conceição, santo esta-
nislau Papczyński, se torne hoje um especial intercessor das pessoas que 
procuram os seus verdadeiros primórdios e fontes, às quais ajuda a desco-
brir mais uma vez que a história do ser humano não pode ser interpretada 
sem Deus, da mesma forma que em qualquer área da nossa vida não se 
pode cair no estéril ativismo sem a ajuda da graça. Baseando-nos, portanto, 
na riqueza do mistério da imaculada conceição, não ingressemos hoje em 
novas versões da já velha heresia do pelagianismo, mas, repletos de alegria 
pela agraciação, com gratidão cantemos juntamente com Maria o hino de 
adoração – Porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas (Lc 1,49). 

À imagem e semelhança... 
realmente, Deus faz em nós e por nós coisas grandiosas, mas será que 

nós realmente nos tornamos uma nova criatura e, se assim for, será real-
mente à sua imagem e semelhança, ou à nossa imagem sempre limitada 
segundo a nossa defeituosa e incerta medida? Há uma história interessante 
da fenomenal pastoral do Pe. José Tischner, que dizia: “o amor em si mes-
mo é incompreensível, mas graças ao amor podemos compreender tudo” 
– extraída de uma das suas homilias dialogadas, em que os interlocutores 
eram crianças da pré-escola. É que nos anos setenta do século passado o 
Pe. Tischner celebrava na igreja de s. Marcos, em cracóvia, as suas famo-
sas missas para as crianças da pré-escola e seus pais. Durante uma delas, 
durante a homilia perguntou aos pequenos quem havia sido criado por 
Deus como o mais belo, quem é excepcional, singular, criado à imagem do 
próprio Deus. surgiram diversas respostas: o sol, as estrelas, a floresta, as 
montanhas ou o ursinho de pelúcia ou os brinquedos prediletos das crian-
ças. Quando o pregador, sem ouvir a resposta esperada, ia sugerindo cada 
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vez mais às crianças a quem Deus tinha criado como realmente especial e 
maravilhoso, apareceu no centro da igreja uma menininha e em voz alta e 
decidida declarou: “senhor padre, parece que sou eu...”.

Lembro isso porque o dia de recolhimento vivenciado na comunidade 
doméstica é o momento a nós dado e fornecido de voltarmos à nossa iden-
tidade, à apropriada imagem de Deus e, graças a isso, também à verdadeira 
imagem de nós mesmos. naturalmente, o objetivo aqui não é a dispensa 
mais ou menos consciente da busca da própria perfeição (já que sou cria-
do à imagem de Deus, o que mais se pode buscar?), mas antes a escolha 
de um apropriado ponto de partida para o verdadeiro engajamento, sem 
excessiva coqueteria (não vou fingir que sou santo, mas também não vou 
negar que realmente gostaria de ser), mas também sem pretensos comple-
xos (o que nós marianos, uma pequena congregação sem pregadores como 
os dominicanos e sem centros de retiro como os jesuítas, podemos dar à 
igreja?). Deus, que não revoga o seu chamado diante de nós marianos – 
diante de cada um em particular, da mesma forma que diante de toda a 
comunidade – é cheio de Misericórdia e nos assegura: “É mais fácil que o 
céu e a terra se transformem em nada do que a Minha misericórdia dei-
xar de envolver uma alma confiante”2. a dúvida é somente se nós sempre 
temos essa confiança. será que como no início da vocação, na etapa do 
noviciado e dos primeiros votos, apaixonados por Deus e inflamados da 
vontade de entregar todas as nossas forças e os nossos talentos a serviço 
da congregação, com o mesmo zelo, ou antes com um zelo maior ainda 
estamos prontos hoje a ir aonde, como dizia o Beato renovador, é mais 
dif ícil e aonde ninguém mais quer ir? ou talvez essa prontidão se expresse 
apenas no cumprimento de um pacote de compromissos básicos e não 
necessariamente adequados às necessidades espirituais ou pastorais da co-
munidade? e, quando chega o momento do confronto com uma proposta 
dos superiores, talvez já tenhamos preparado um conjunto de argumentos 
pretensamente sérios que nos livram da nova tarefa, responsabilidade, de 
um bocado de trabalho dif ícil e com um efeito não necessariamente rápido 
que possa, ainda que emocionalmente, gratificar o esforço empreendido 
pro Christo et Ecclesia?

2 Św. s. M. faustyna Kowalska, Dzienniczek, 1777, ProMic – Wydawnictwo Księży Maria-
nów Mic, Warszawa. [Versão em português: santa ir. Maria faustina Kowalska. Diário – A Mi-
sericórdia Divina na minha alma. editora apostolado da Divina Misericórdia, 43. ed., curitiba, 
2020.]
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O sentido da história à luz da fé
será que creio em Deus e confio em Deus, isto é, será que acredito que 

realmente, palpavelmente Deus dirige a história da minha vida, a história 
da salvação nesta concreta comunidade religiosa? o dia de recolhimento é 
também uma boa ocasião para voltar àquelas situações, àqueles fatos em 
que experimentamos o amor de Deus, sua Misericórdia, quando, como às 
vezes se diz, Deus estava à nossa disposição. será que me lembro do mo-
mento em que me apaixonei por Deus, quando ele me atraía a si, quando 
eu descobri a minha vocação mariana? Vale a pena voltar a esses momen-
tos, para também no futuro deixar surpreender-se pela Divina Misericór-
dia diante de nós.

necessitamos não somente dessa aula de história e das conclusões dela 
tiradas (a história gosta de repetir-se?). no contexto bíblico vemos, por 
exemplo, que não é por acaso que os Livros i e ii das crônicas, que no ori-
ginal constituíam um único livro, no texto hebraico eram chamados Dibre 
Hajjamim, ou seja, acontecimentos do dia. De que acontecimentos se trata 
e a que dias eles dizem respeito? será somente dos tempos relacionados 
com a subida de salomão ao trono do estado unificado, ou talvez dos tem-
pos em que o sussurro do demônio, que tenta chamar o direito de matar de 
direito à vida, já se faz ouvir em muitas ruas da atual europa, e não somente 
nela? Dos tempos em que a bulimia informática vem acompanhada da ano-
rexia dos sonhos, e o ladrão apanhado em flagrante grita que não foi ele? 
no exemplo do mencionado Livro das crônicas vemos que por um lado 
seu autor, que foi provavelmente o profeta esdras, apresenta a ira de Deus 
diante do povo infiel, mas, por outro lado, ao mesmo tempo ele enfatiza 
com muita força a sua Misericórdia. com isso, já nas páginas do antigo 
Testamento a história da infidelidade do ser humano é um convite à espe-
rança e à adoração de Deus, porque ele nos demonstra a sua Misericórdia 
e oferece mais uma oportunidade. Tendo experimentado a misericórdia, 
posso corajosamente empreender uma verdadeira tentativa de cantar o 
mundo ferido não somente pela pastoral.

conclusão. se os judeus que outrora lutavam com dificuldades colocas-
sem Deus em primeiro lugar, a linhagem de Davi novamente ocuparia o 
trono em sião, e o reino de Deus se instalaria em toda a terra. se nós hoje, 
que lutamos com o peso da guerra, da pandemia, da solidão ou da confu-
são mental em meio a muitas vozes conflitantes mostrarmos obediência à 
Palavra de Deus, não vamos na próxima sexta-feira santa da nossa vida 
fugir da cruz, mas, permanecendo junto a ela com fé, experimentaremos a 
ressurreição!
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e justamente esse mistério pascal “constitui o ponto culminante da re-
velação e da concretização da misericórdia, que é capaz de justificar o ser 
humano” – como escrevia s. João Paulo ii na encíclica sobe a Divina Mi-
sericórdia em 1980. Por quê? Porque, se Deus promete alguma coisa, ele 
cumpre a palavra, e por isso a Palavra de Deus, que tem o poder eficiente, 
se cumpre e podemos viver sem temor, não nos contentando – como diz 
o nosso Padre fundador – “apenas com a conscientização da presença de 
Deus: é preciso que também pelas nossas ações e pelas nossas obras exte-
riores comprovemos que interiormente trazemos de verdade a viva e ima-
culada imagem de Deus”3.

Perguntas:
1. em que acontecimentos, circunstâncias da minha vida me conscientizo 

novamente de que sou chamado a participar da feliz vida do próprio 
Deus? será que, como mariano, me envolvo criativamente na realização 
desse convite e de que forma o faço?

2. o que significa para mim o fato de que sou a imagem e a semelhança 
de Deus? será que justifica a minha indolência e falta de engajamento 
além do pacote das tarefas religiosas ou sacerdotais básicas? ou espanta 
e abre ao novo que implica a vida segundo os conselhos do evangelho e 
os sinais dos nossos tempos?

3. De que forma e em que obras – de acordo com a recomendação do 
Padre fundador em Templo místico de Deus – evidencia-se na minha 
vocação a verdadeiramente viva e imaculada imagem de Deus que trago 
em mim?

3 Św. stanisław Papczyński, Mistyczna świątynia Boga, in: Św. stanisław Papczyński, Pisma 
zebrane, ProMic - Wydawnictwo Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, pp. 935–936.
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ToMasz noWaczeK Mic
Varsóvia, Polônia

outubro 2023

O megafone de Deus que anima o mundo surdo
Sobre o sofrimento e a morte

Palavra de Deus: Ecl 3,1-13

Tudo tem seu tempo. 
Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu: 
tempo de nascer e tempo de morrer; 
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou;
tempo de matar e tempo de curar; 
tempo de destruir e tempo de construir;
tempo de chorar e tempo de rir; 
tempo de lamentar e tempo de dançar;
tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar;
tempo de abraçar e tempo de se afastar dos braços;
tempo de procurar e tempo de perder;
tempo de guardar e tempo de jogar fora;
tempo de rasgar e tempo de costurar;
tempo de calar e tempo de falar;
tempo do amor e tempo do ódio;
tempo da guerra e tempo da paz.
Que proveito tira o trabalhador do seu esforço?
observei a tarefa que Deus impôs aos humanos, para que nela se ocu-

passem. as coisas que ele fez são todas boas a seu tempo. além disso, en-
tregou o mundo ao coração deles. entretanto, o ser humano jamais chega a 
conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. compreendi, então, 
que nada de bom existe senão alegrar-se e fazer o bem durante a vida. Pois 
todo aquele que come e bebe, e vê o fruto do seu trabalho, isso é dom de 
Deus1. 

1 Bíblia Sagrada – Tradução da cnBB, são Paulo: editora canção nova, 2012
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fonTes

S. Estanislau Papczyński, Orador Crucificado, 
in: Św. stanisław Papczyński, Pisma zebrane, ProMic – Wydawnictwo  

Księży Marianów Mic, Warszawa 2016, pp. 1094-1095

com muita frequência percebemos que as pessoas, ao deixarem este 
mundo, recomendam aos seus mais próximos o que na vida tinham de mais 
caro. assim outrora Turno, rei dos rútulos, aliás um herói muito valoroso, 
vencido num duelo pelo troiano eneias, de joelhos, levantando humilde-
mente as mãos, com o olhar suplicante pediu ao vencedor: “se de alguma 
forma a lembrança solícita do Pai pode comover-te, eu suplico: também tu 
tiveste um pai assim, anquises! Tem compaixão do velho Dauno!”

Por sua vez o nosso redentor, ao morrer na cruz, não falou a ninguém 
dos homens ou dos anjos, mas ao seu Pai celestial, recomendando-Lhe o 
seu espírito: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito”. santa atanásio, 
meditando essas palavras, disse: “cristo, ao pronunciar na cruz as palavras 
‘Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito’, coloca a todas as pessoas junto 
ao Pai e a ele as recomenda, para que com ele e n’ele sejam vivificadas. Por-
quanto nós somos os membros, e esses numerosos membros são um único 
corpo, que é a igreja. Por isso, em si recomenda a todos a Deus”. 

com atanásio concorda cirilo, dizendo: “o eterno filho depositou nas 
mãos do Pai sua alma, para que, começando a partir dela e por ela, com 
profunda fé, tenhamos a plena esperança de que após a morte nos encon-
traremos nas mãos de Deus”. Por isso também nós não devemos permane-
cer inativos, mas, enquanto Jesus cristo nos recomenda a seu eterno Pai, 
nós mesmos devemos confiar-nos ao eterno filho desse Pai, para que em 
seus braços, protegidos da queda e seguros da volta a ele, levemos a partir 
de então uma vida tranquila.

Beato Jorge Matulewicz, Dziennik duchowy 
(Diário espiritual), Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2022, p. 116

“se Deus é por nós, quem será contra nós?” (rm 8,31). “Quem nos se-
parará do amor de cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, 
perigo, espada? Pois está escrito: ‘Por tua causa somos entregues à morte, 
o dia todo; fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro’. Mas, em 
tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho 
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certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 
nem o presente, nem o futuro, em as potências, nem a altura, nem a pro-
fundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de 
Deus, que está no cristo Jesus, nosso senhor” (rm 8,35-39). 

essas palavras sejam o nosso conforto, o nosso amparo e a nossa prote-
ção em todas as perseguições. Dessas palavras saibamos onde está a nossa 
força: na total renúncia a nós mesmos e no grande amor a Deus, numa total 
entrega a cristo e na união com ele. 

abracemos a cruz de Jesus cristo e não nos fará mal força alguma, não 
nos deterá nem nos fechará o caminho potência alguma. “se Deus é por 
nós, quem será contra nós?” (rm 8,31). “Tudo posso naquele que me dá 
força” (fl 4,13).

refLeXÃo

o tempo da peste está mostrando a fragilidade da condição humana. 
Doença, sofrimento, morte – sinais da passagem. Pessoas que até agora se 
encontravam próximas de repente foram fechadas em algo que continua-
mente ainda as lembra, mas os seus rostos se tornaram pálidos, planos, 
rijos – sem expressão. como no teatro grego, esse algo que antes palpitava 
de vida torna-se uma máscara, debaixo da qual surgem as lembranças. os 
espectadores que observam essa peça tornam-se de repente seus atores, 
participantes de atos repletos de dor – observam a morte. 

a cidade argelina de oran é o palco para o qual albert camus escreve 
A peste. a obra é datada dos anos cinquenta do século vinte. Por cerca de 
um ano a cidade luta pela sua sobrevivência. a doença é aqui a definição do 
mal, da morte. os protagonistas da obra assumem diante da peste posturas 
diversas. alguns, como o doutor Bernard rieux, lutam pela vida dos seus 
pacientes. ele lhes serve motivado pelos estímulos humanos da compaixão, 
da solidariedade, da vontade de aliviar no sofrimento. Há também alguém 
como o padre Panneloux, que considera a peste um justo castigo pelos pe-
cadores dos habitantes de oran. Mas o fanático religioso transforma-se 
num irmão compassivo. o início da sua mudança ocorre junto ao leito de 
uma criança sofredora. camus tenta mostrar como a ameaça influencia as 
posturas das pessoas. com o correr do tempo a doença começa a influen-
ciar tudo. na cidade fechada em razão da peste começa a dominar o medo, 
o desespero, a revolta, e são empreendidas dramáticas tentativas de luta 
contra o mal. finalmente a peste é superada. Mas os moradores de oran já 
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são pessoas diferentes: eles se defrontaram com a morte e fortaleceram-se 
para a luta com o mal2.

a história ensina que lidamos com a morte de diversas maneiras. acon-
tece que em razão dela alguém deixa de crer e rejeita a Deus. e isso acontece 
apesar das prévias declarações e dos sublimes pronunciamentos – sermões, 
conferências, reflexões sobre o tema: “Deus e o sofrimento”. Um exemplo 
interessante pode ser a experiência do escritor, filósofo e filólogo britânico 
clive staples Lewis. nós o conhecemos melhor como autor de prosa lite-
rária, poesia, ensaios. Mencionemos por exemplo: As crônicas de Nárnia, 
Cartas de um diabo a seu aprendiz, O problema da dor, Reflexões cristãs, 
Surpreendido pela alegria. no filme autobiográfico sobre c. s. Lewis de 
1993 intitulado Shadowlands (Vale sombrio), com anthony Hopkins e De-
bra Winger nos papéis principais, encontramos Lewis (anthony Hopkins) 
como um empedernido solteirão que descobre a amizade e que a seguir se 
casa com Joy Gresham (Debra Winger), uma escritora americana de ori-
gem judia convertida ao cristianismo, que morre de câncer quatro anos 
após ter contraído matrimônio com ele. richard attenborough, o diretor 
do filme, apresenta com extraordinário acerto a luta do protagonista com 
o sofrimento, que de forma inevitável leva à morte da sua amada esposa. 
após ter sido diagnosticado nela o câncer, os cônjuges passam o tempo 
juntos num recanto pitoresco, recordado da infância do escritor, no vale 
sombrio do título. Durante um passeio deles, ouvimos um dos mais belos 
e importantes diálogos entre eles. Protegidos da tempestade sob o teto de 
uma cabana no campo, eles conversam sobre a inevitável separação, da qual 
cada vez mais rapidamente os aproxima a doença da Joy. Lewis já quer ficar 
nessa cabana, “não espera por nada novo, não olha para o canto seguinte e 
nada espera encontrar além da colina seguinte”; está saciado pela felicidade 
do amor conjugal. no entanto a realista Joy o reconduz à terra, perturban-
do a sua forma de compreender a felicidade, ao mesmo tempo abrindo-lhe 
uma outra perspectiva, um pouco mais distante, mas com certeza também 
muito mais profunda, mais plena, embora dif ícil de aceitar. ela lhe dirá: 
“isto não vai durar muito... eu vou morrer. e quero estar então com você. 
e quero conversar com você sobre isso... aqui não se trata apenas de saber 
lidar [com a dor, o sofrimento, a morte]. estou tentando dizer que a futura 
dor é parte da atual felicidade. É assim que funciona”3. 

2 cf. albert camus, Dżuma, Państwowy instytut Wydawniczy, Warszawa 2020.
3 cf. richard attenborough, Cienista dolina, in: https://www.youtube.com/watch?v=rG1i-

vywcGsU.
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Parece-me que essa certeza da futura felicidade, da qual a vida presen-
te é somente uma parcela, é o penhor da esperança, a razão por que ela 
permanece inabalável. Deus mostrou isso em Jesus cristo ressuscitado e 
que vive pelos séculos. os beatos e os santos são as testemunhas do pas-
sado vivenciado com a esperança da celestial Jerusalém. cristo vem desse 
futuro para nos conduzir a ele. a Páscoa de cristo senhor, a passagem 
da morte à vida, é um acontecimento que nos dá a esperança de que a 
última palavra não cabe ao sofrimento, nem à morte. além disso, ao em-
preender a Páscoa, Jesus mostra a vida, que o mal não tem condições de 
aniquilar. a ressurreição é o triunfo da obra de Deus Uno na santíssima 
Trindade. É a demonstração da verdade de que Deus não fez a morte, mas 
de que o seu surgimento é a consequência da inveja do demônio – espírito 
da iniquidade. Daí a alegria da nossa vocação mariana, que combina com 
o Mistério da imaculada conceição da santíssima Virgem Maria e para o 
qual a melhor interpretação é a eucaristia – a nova criação. a lembrança 
da Paixão, da Morte e da ressurreição de cristo é um acontecimento no 
qual Deus mergulhou a Mãe de cristo, a imaculada Virgem de nazaré. Por 
força dos futuros méritos de cristo ela é preservada da mácula do pecado 
original, o que também tem a consequência de que a morte não atinge o 
seu corpo, de que de corpo e alma é elevada ao céu. Deus, qui per imma-
culatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti, 
quesumus; ut qui ex morte ejusdem Filii tui praevisa, eam ab omni labe 
praeservasti, nos quoque mundos ejus intercessione ad te pervenire conce-
das. Per eundem Dominum. 

o mistério da imaculada conceição de Maria, como obra da Trindade, é 
a revelação da bondade, do amor e da beleza de Deus. Proclamando a hon-
ra da Virgem imaculada, encaminhamos os ouvintes à Páscoa de cristo, na 
qual está inscrita a promessa e a esperança de vida para os mortais. a Pás-
coa sai de encontro ao temor gerado pela experiência da acidentalidade da 
criatura. a conversão pastoral vai consistir na renovação do querigma, o 
que adquire significado diante de coletividades laicizadas e descristiani-
zadas. Vale a pena recordar os seus elementos básicos: para uns é apenas 
recordação, para outros – e isso não pode ser excluído – uma novidade! 
Lembremo-nos de que:

Deus nos ama. isso é o fundamento de tudo. Tudo existe porque Deus é 
amor que deseja doar-se. Por amor convoca tudo à existência. Deus criou o 
universo e colocou nele o ser humano, moldado à sua imagem e semelhan-
ça – homem e mulher, capazes de conhecer e de praticar o amor. o amor 
de Deus é aqui o único motivo, a razão da existência de tudo.
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A queda no pecado. o ser humano é criado por Deus como uma 
criatura livre. nessa liberdade pode dizer a Deus: não. e fez isso – caiu no 
pecado, separou-se do amor. Pelo mundo espalhou-se a peste do pecado. 
o pecado destruiu a primitiva paz, a alegria, a felicidade, a vida. Por isso 
nos parece que Deus não nos ama, que se afastou de nós ou que ele não 
existe. o pecado separou-nos d’ele, trouxe-nos o sofrimento e a morte.

Jesus Cristo como manifestação da loucura do amor de Deus. no sacri-
f ício do filho, Deus em seu amor decide ele mesmo saldar o pagamento 
pelo pecado e resgata o ser humano da morte – uma escandalosa asso-
ciação de justiça e misericórdia. em Jesus cristo recuperamos a filiação 
divina.

A aceitação da salvação. Jesus rompeu os grilhões da morte, mas a 
aceitação da libertação cabe a nós. não deixamos de ser pessoas livres. 
somos colocados diante da escolha: aceitas a salvação? confessas em teu 
coração que somente cristo é teu senhor e salvador? Diríamos hoje que 
isso é algo como a ativação de um aplicativo. ele foi baixado para ti, mas 
a sua ativação continua dependendo de ti... – talvez!?

Espírito Santo. o convite de Jesus à vida com ele obriga à luta com o 
pecado e com tudo que a ele conduz. ele ocorre já no sacramento do santo 
batismo, na pergunta: Renuncias a tudo que conduz ao mal, para que o 
pecado não te domine? Visto que nós mesmos somos fracos, Jesus nos dá 
o ajudante, o Paráclito, o espírito santo, que nos ajuda na luta e conduz à 
plenitude da verdade, a Jesus.

Comunidade. a caminhada terrena ao céu deve realizar-se conjunta-
mente, na igreja. começando pela comunidade dos Doze, pela comuni-
dade da oração – “onde dois ou três se reúnem em meu nome” ou “onde 
dois ou três pedirem algo juntos”, até “Tu és Pedro, o rochedo, e sobre este 
rochedo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela”, cristo deu o sinal de que extra Ecclesiam nulla salus.

o evangelho com a sua mensagem querigmática é uma fascinante 
resposta para as pessoas atormentadas pelo sofrimento e pelo fantasma 
da morte. essa mensagem exige uma renovação. ela sempre significa o 
desvelo por fazer o ministério do arauto do evangelho menos laicizado, 
por ser ele uma pessoa consagrada, mais concentrada na obediência à 
revelação; isso significa maior disciplina, maior rigor dos costumes, uma 
doutrinação mais clara e mais forte. na renovação querigmática trata-se 
de aproximar a igreja da primitiva e original mensagem de cristo se-
nhor de que o espírito santo conduz as pessoas a cristo e de que não 
há outro cristo além daquele apresentado pela igreja, que compreende 
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a fé n’ele expressa em forma de dogmas como a verdade que obriga a 
consciência4. 

o Padre fundador, s. estanislau de Jesus e Maria Papczyński, transmi-
tiu-se essa mensagem querigmática apontando para o Mistério da imacu-
lada conceição da santíssima Virgem Maria. na liturgia da igreja do mês 
de novembro meditamos de maneira especial o triunfo da igreja, recor-
dando os santos que alcançaram a glória do céu e aqueles que permane-
cem em purificação no purgatório, bem como os que peregrinam na terra. 
Um elemento inseparável da peregrinação é a luta. a esperança da vida 
eterna se forja em meio às realidades terrenas; além dos momentos felizes, 
não faltam aqueles assinalados pela dor e pela lágrima. não faltam per-
guntas sobre o sofrimento, por que Deus não o impede; ou talvez quer que 
soframos. É preciso falar deles como da parte daquela felicidade que vem 
na eternidade e é a vida de cristo, que desconhece a morte. Parafraseando 
um pouco as palavras de c. s. Lewis, pode-se dizer que Deus certamente 
quer que aprendamos a amar e a ser amados. Quer que amadureçamos. 

4 cf. Paweł Lisicki, Luter. Ciemna strona rewolucji, fronda, Warszawa 2017, p. 23.
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Deus nos concedeu o dom do sofrimento por amor. a dor é o megafone de 
Deus, que anima o mundo surdo. a pessoa de esperança é como um bloco 
de pedra da qual o escultor extrai a sua imagem. os golpes do cinzel, que 
tanto nos ferem, são aquilo que o torna ideal5. 

o quadro para a meditação que quero propor é a obra de cecco del 
caravaggio, cujo verdadeiro nome é francesco Buoneri ou Boneri. os his-
toriadores da arte enxergam nele um criado de Michelangelo Merisi, cha-
mado caravaggio, ou seu ajudante de pintor, modelo ou talvez até discí-
pulo, e provavelmente único. a tela proposta é O martírio de S. Sebastião. 
felizmente, no contexto da nossa meditação, ele é o padroeiro do tempo 
da peste – era invocado para proteger as pessoas do ar pestilento, sen-
do muito popular principalmente em Veneza. como geralmente acontece 
nos quadros do próprio caravaggio e dos seus imitadores, encontramo-
nos diante de uma forte expressão de luz e sombra. na cena observada 
há muitas personagens. além do protagonista, s. sebastião, percebemos 
os seus carrascos. eles estão localizados muito perto do mártir sofredor. 
a condensação dessa cena é tão forte que se pode ter a impressão de que 
ela quer derramar-se para fora da moldura do quadro. com isso o observa-
dor encontra-se bem perto das personagens, da crueldade delas e da for do 
torturado jovem. esse acontecimento torna-se o nosso mundo, nós somos 
parte do quadro, o prolongamento dessa tela genial.

são sebastião é representado a exemplo de cristo. se não fossem as fle-
chas cravadas em seu corpo, poderíamos associar o iluminado corpo de 
sebastião com a cena da flagelação e da zombaria de cristo. o ideal das re-
presentações dos santos naquele período era apresentá-los como fiéis imi-
tadores do filho de Deus – imitatio Christi. era-lhes sugerido que, como 
cristo, também assumissem a cruz, como ele enfrentassem o sofrimento e 
ingressassem no esforço da salvação. 

o corpo de sebastião está fortemente retesado e, além disso, está como 
que iluminado. esse intenso brilho é o símbolo da mística presença de 
Deus. o rosto do mártir mal pode ser visto por nós. ele está oculto pelas 
mãos trançadas acima da cabeça e permanece na sombra. cecco esconde 
o rosto do santo para melhor expressar todo o horror e o dinamismo da-
quilo que acontece no quadro, no corpo de sebastião e nos rostos dos car-
rascos. eles demonstram uma grande atividade, tocam as flechas cravadas 

5 cf. r. attenborough, Cienista dolina, in: https://www.youtube.com/watch?v=rG1ivywc-
GsU.
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no corpo atormentado e parecem sentir um sádico prazer diante da dor 
multiplicada. 

Durante a contemplação dessa cena surgem em nós mesmos determi-
nados sentimentos, talvez até certas experiências, reações f ísicas. Talvez 
estejamos querendo fugir dos nossos próprios pequenos prazeres aos in-
fligirmos a dor aos outros?... Quem sabe se não estamos querendo negar a 
consciência que de repente saiu da letargia? os mortos já não dirão nada, 
e assim não mentirão. somente nós pronunciaremos um enorme núme-
ro de palavras, tentando ocultar ou negar a verdade a nós desconfortável. 
a mentira como estilo de vida, na qual a ocultação da verdade torna-se tão 
natural como a respiração. 

a mentira é, no entanto, em certo sentido a expressão da verdade, por-
que ela nunca surge sem um motivo. os motivos da ocultação da verdade 
são diversos: um deles é o medo, sinal de fraqueza, forma de evitar o sofri-
mento. o medo nos encontra nos lugares que nos pareciam seguros. É o 
medo que nos põe continuamente em movimento; fugimos de nós mes-
mos, dos outros. Por inspiração do medo quase a t8odo custo procuramos 
afastar a morte. em razão dele não queremos deter-nos; o movimento é 
vida, apesar de outrora termos tido nos lábios e no coração o memento 
mori. Mas a morte se detém por nós e não permite esquecer a sua contun-
dência, o fim definitivo da peregrinação temporal. será possível perceber 
nela o início de um novo mundo?...

Perguntas:
1. Que significado tem para ti a expressão memento mori?
2. o que é o teu sofrimento, e onde se encontra Deus? 
3. como se apresenta o teu prenúncio da esperança diante do sofrimento 

e da morte?
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KrzyszTof sTĄPor Mic
Varsóvia, Polônia

novembro 2023

A vivência do sofrimento pelo mariano dentro  
da comunidade

Sobre a convivência com o sofrimento

Palavra de Deus: 1Pd 2, 21b-23-a

Pois também cristo sofreu por vós deixando-vos um exemplo, para que 
sigais os seus passos. ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma 
foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias; 
atormentado, não ameaçava.

fonTes

Beato Jorge Matulewicz, Dziennik duchowy
(Diário espiritual), ProMic – Wydawnictwo Księży Marianów Mic,  

Warszawa 2022, pp. 123-124

Há muito tempo não tenho escrito nada neste caderninho. Durante esse 
tempo tive que sofrer muito. Que seja tudo para a glória de Deus. Todas es-
sas dores, os tormentos espirituais, os sofrimentos e as opressões do cora-
ção em seu conjunto sirvam de penitência pelos graves pecados da minha 
vida passada.

eu nunca imaginei, ao me tornar religioso, que as pessoas me pertur-
bariam tanto no seguimento dos passos de cristo. se ao menos eu fosse 
realmente um perfeito imitador de cristo! Mas estou muito distante disso 
[...]. o que então devem ter sofrido os santos, Vossos verdadeiros servos, 
senhor, verdadeiros imitadores de Vosso filho!?
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refLeXÃo

Sofrimento: etapas, gêneros
o sofrimento, inclusive para um religioso, é um mysterium. ele é viven-

ciado de forma espiritual e humana em diversas proporções, dependendo 
do grau da fé. Pode também vir acompanhado de diversas etapas, p. ex.: 

 Ε conformidade e aceitação dele em união com a paixão de cristo e a sua 
cruz, a vida com a esperança de que, da mesma forma que a cruz se tor-
nou o preço da nossa eternidade (Liturgia das Horas, Hino das vésperas 
da 25ª sexta-feira do período comum), também o encontro com Jesus se 
realizará na glória; 

 Ε oferecimento do sofrimento pela própria família religiosa ou especifi-
camente: pelos irmãos falecidos, pelo aumento das vocações, pela san-
tificação dos irmãos, pela reconstrução do relacionamento no amor de 
Deus entre os irmãos desavindos, pelos irmãos que escolhem um estilo 
de vida mais confortável em vez de buscarem as pessoas afastadas da 
igreja, pelos irmãos que necessitam de ajuda na superação da depen-
dência do fumo, do alcoolismo, da pornografia e outras, ou ainda por si 
mesmo, seguindo o exemplo do Padre renovador, que em seu Diário es-
piritual escrevia: „Todas essas dores, os tormentos espirituais, os sofri-
mentos e as opressões do coração em seu conjunto sirvam de penitência 
pelos graves pecados da minha vida passada” (18.11.112); 

 Ε inconformidade com o sofrimento em razão p. ex. do temor da morte 
que predomina sobre a alegria pelo encontro com Deus após a morte, 
a respeito de cujo amor ao ser humano pronunciamos tantas homilias, 
conferências; 

 Ε queixas contra Deus, ou até o afastamento da relação com ele.

Um religioso experimenta o sofrimento, p. ex., em razão da própria dor 
f ísica ou espiritual, ou em razão da dor provocada pela falta de um bom 
relacionamento com pessoas do ambiente familiar, paroquial. no entanto, 
parece ser especialmente pesado o sofrimento provocado pelas dificulda-
des no relacionamento com os coirmãos na casa religiosa ou em outras 
estruturas da congregação, tanto mais porque após a consagração os ma-
rianos constituem para esse irmão uma nova família já pelos séculos.
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Formas de relacionamento
Durante a dor experimentada, o religioso pode assumir e pôr em prática 

diversas formas de vivência prática do sofrimento do lado positivo; abaixo 
são apresentadas três das possíveis formas de relacionamento:

 Ε Pessoalmente
com relação aos sofrimentos provocados p. ex. pelo relacionamento 

dif ícil dentro da congregação, podem ser lembrados os bons momentos 
da vida religiosa para não se afligir com as próprias reflexões a respeito do 
dif ícil relacionamento com os irmãos. a esse respeito fornece um conselho 
útil s. Gregório Magno, recordando a figura de Jó, que, ao experimentar 
diversas desgraças, recorda a doçura dos benef ícios outrora recebidos e 
diz: “se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os 
males?”1.

 Ε Com o coirmão
Parece ser bom encontrar entre os irmãos alguém de confiança, testado 

espiritualmente, com quem se possa passar conjuntamente pelo caminho 
do sofrimento. em razão da benevolência, uma pessoa assim deveria ela 
mesma se apresentar por primeiro com essa proposta, vendo o sofrimento 
do coirmão. entretanto, se isso não acontecer, pode-se pedir esse acom-
panhamento pessoalmente a um irmão selecionado, tendo a intenção do 
coração livre de motivações egoístas e egocêntricas, tais como “não quero 
perturbar os outros em suas tarefas”, e que podem cheirar a orgulho, p. ex.  
pela rejeição do pedido. 

Tal postura de pedido pode levar ao destaque de um traço característi-
co da missão carismática de toda comunidade religiosa na igreja. a saber, 
toda comunidade é instituída para de maneira especial se assemelhar ao 
relacionamento de Jesus com os apóstolos, a uma vida em perfeita união. 
e de forma mais transcendente deve refletir o relacionamento das Pessoas 
da santíssima Trindade, que se encontra numa incessante comunhão de 
amor. 

Quando o religioso que sofre ingressa nesse tipo de relacionamento com 
o irmão, por um lado ele desvenda a postura do humilde desvendamento 
do coração diante do irmão, da partilha do próprio estado de sofrimento e 
das próprias reflexões espirituais. Para um religioso, tal estilo de vivenciar 

1 comentário ao Livro de Jó, 2,10. apud: Liturgia das Horas, Hora de leituras da 8ª segunda
-feira do período comum. 
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o sofrimento pode mostrar-se dif ícil em razão das influências relacionadas 
com os condicionamentos culturais que falam que os homens são “duros” 
e que podem “se virar” sozinhos. numa situação dessas o próprio cristo 
pode servir de modelo, pois muitas vezes revelava aos apóstolos o estado 
do seu coração sofredor, p. ex. no Horto, ao dizer: “sinto uma tristeza mor-
tal! [...] vigiai comigo!” (Mt 26,38).

Por outro lado, tal postura pode ser também para o irmão que ajuda 
uma ocasião para verificar o seu próprio amor diante do cristo que sofre 
no teu irmão – até que ponto esse amor está maduro e se pratica esse favor 
por amor a Jesus, e até que ponto p. ex. em razão da oculta coação, de má 
vontade. sabe-se que o autêntico desvelo por uma pessoa doente exige o 
esforço do protetor – no entanto o reino de Deus será dado a cada um na 
medida em que ele quiser cumprir o apelo de cristo “pois eu estava doente 
e cuidastes de mim” (Mt 25,36). Toda ajuda, ainda que seja a transposição 
de alguns metros de uma cela a outra, torna-se o cumprimento dessa nor-
ma do amor que cobre “uma multidão de pecados” (1Pd 4,8) e torna-se 
para o irmão que ajuda um momento de santificação pessoal. 

 Ε Com os irmãos falecidos
Uma outra forma de fortalecimento na vivência do sofrimento é a re-

cordação dos coirmãos marianos falecidos e do seu testemunho de vida 
assinalada pela dor. fazem parte deles sobretudo os padroeiros da nossa 
congregação proclamados como santos e beatos. recordemos os momen-
tos dif íceis da vida deles:

 – do santo Padre estanislau e do período da sua vida em Lwów ou da 
rejeição pelos coirmãos em razão do aprisionamento em Prewidza; 

 – do Beato Jorge e da vivênca da doença da tuberculose óssea ou das 
aflições provocadas pela falta de compreensão, tanto da parte dos li-
tuanos como dos poloneses, no ministério episcopal por ele exercido; 

 – dos Beatos antônio e Jorge, que sofreram jutamente com os seus pa-
roquianos em rosica; 

 – dos servos de Deus marianos. 

Podem ser também recordados os irmãos falecidos em relação aos quais 
existe uma convicção pessoal a respeito da santidade deles, mencionando 
os seus nomes e sobrenomes, com os quais residi na mesma casa, que me 
receberam na congegação, coduziram pelas diversas etapas da formação, 
foram meus confessores ou diretores espirituais. a eles também pode ser 
pedida ajuda. 
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Parece ser útil pedir a ajuda na vivência da doença aos santos venera-
dos segundo a própria piedade, moldada p. ex. na infância. Por exemplo, a 
respeito da dor e da sua influência no desenvolvimento da vida espiritual 
da pessoa doente testemunhou a Beata Madre isabel czacka, fundadora da 
sociedade de assistência ao Deficientes Visuais em Laski, nos arredores de 
Varsóvia, que com a idade de vinte e dois anos perdeu a visão, e que diz: 
„a minha maior felicidade é ter ficado cega. o que seria de mim se não 
fosse esta deficiência?”. „ela compreendeu que o sofrimento pode tornar-se 
um lugar privilegiado de encontro com Deus e de acesso à verdade, que se 
torna dif ícil de perceber às pessoas fisicamente perfeitas e envolvidas nos 
problemas da vida diária”2. 

a postura de pedir no sofrimento a ajuda dos falecidos revela adicio-
nalmente um outro aspecto da missão carismática dos marianos, que é a 
ajuda às almas dos falecidos. como dizia s. estanislau em Templo místico 
de Deus, „teremos no céu tantos padroeiros e auxiliares quantos graças ao 
nosso empenho para lá conduzirmos [195]”3. se acreditamos na comunhão 
dos santos (cf. Constituições e Diretório [...], roma 2018, c 8, 85) e na igreja 
que se purifica, e o pedido é encaminhado aos irmãos da minha família 
Mariana, esse pedido contribuirá também para a mais rápida santificação 
deles. sabemos, com efeito, que as almas dos falecidos, rezando por nós, 
alcançam também para nós graças concretas na vivência do sofrimento, e 
elas mesmas também, pelo dom do amor diante dos doentes, alcançam a 
diminuição das penas pelos pecados não reparados quanto à culpa durante 
a vida terrena.

Portanto, paradoxalmente ocorre que, apesar de o irmão sofredor que 
vive necessitar de ajuda e o falecido também necessitar de ajuda, na lógica 
do amor de Deus pode ser proporcionada uma dupla ajuda: ao irmão doen-
te e ao irmão falecido.

além disso, para a pessoa doente tais atos podem tornar-se momentos 
de estreitamento dos vínculos com a comunidade religiosa, especialmene 
se eles enfraqueceram em razão dos dif íceis momentos de vida na congre-
gação.

2 rada Biskupów Diecezjalnych, Połączyła ich świętość. List z okazji beatyfikacji Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej, częstochowa 25.08.2021 r., cf. https://opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/salvifici.html (acesso: 28.04.2022).

3 Św. stanisław Papczyński, Mistyczna świątynia Boga, in: Św. stanisław Papczyński, Pisma 
zebrane, ProMic – Wydawnictwo Księzy Marianów Mic, Warszawa 2016, p. 1009.
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Conclusão

na busca de intercessores, a oração mais preciosa é aquela dirigida a 
Maria imaculada, à qual o irmão doente confiou a vida, prestando um culto 
especial ao seu privilégio da imaculada conceição. esse mistério se tornou 
um terno, puro e seguro lugar para Jesus e torna-se também para todo 
aquele que está inserido na vida de cristo pelo batismo, e adicionalmene 
pelo dom da consagração religiosa. ela, como Mãe amorosa, debruça-se 
sobre todo necessitado, e especialmente sobre os seus filhos espirituais, 
que às vezes talvez se esqueçam da constante gratidão por esse dom.

Perguntas: 
1. Que hipotética postura eu hoje assumiria diante da doença pessoal?
2. em que âmbito posso ajudar ao irmão sofredor da minha congregação?
3. Que exemplo edificante conheço de um irmão que dedicou o seu tempo 

ao coirmão sofredor?
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ToMasz noWaczeK Mic
Varsóvia, Polônia

Dezembro 2023

Skin in the Game – a cultura de transferir  
o risco aos outros

Sobre a responsabilidade perdida

Palavra de Deus: 2Tm 1,6-12

Por isso, quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu 
pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de 
covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te enver-
gonhes de testemunhar a favor de nosso senhor, nem te envergonhes de 
mim, seu prisioneiro; mas, sustentato pela força de Deus, sofre comigo 
pelo evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, 
não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e da 
sua graça, que nos foi dada no cristo Jesus antes de todos os tempos. esta 
graça foi agora manifestada pela aparição de nosso salvador, cristo Jesus, 
o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do 
evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É por isso 
que estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho. 
Pois sei em quem acreditei, estou certo de que ele é poderoso para guardar 
até aquele dia o bem a mim confiado.

fonTes

Constituições e Diretório da Congregação dos Padres Marianos
da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria

eu n. n., pela glória de Deus Uno e Trino e em honra da imaculada 
conceição da santíssima Virgem Maria, para o sufrágio dos falecidos e 
a difusão do reino de Deus, diante de toda a comunidade, diante de Ti, 
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reverendo Padre, professo a Deus Todo-Poderoso,  na congregação dos 
Padres Mariaos da imaculada conceição da santíssima Virgem Maria, se-
gundo as constituições dessa congregação, os três votos: de castidade, po-
breza e obediência para sempre. Que Deus realize isso em mim e que nisso 
me ajudem este santo evangelho e a intercessão de Maria imaculada e do 
santo Padre estanislau, nosso fundador, e de todos os santos (c 192). 

refLeXÃo

o processo da relativização da realidade impele toda comunidade na di-
reção da sua dissolução, a conjuntos cada vez menores, até partículas soltas 
e inertes, que o escritor, ensaísta, poeta e cancionista contemporâneo fran-
cês Michel Houellebecq descreveu no livro publicado na frança em 1998 
intitulado Partículas elementares. numa das resenhas, acessível através de 
um simples toque no celular, o que de maneira simples permite recordar 
a essência do romance, encontramos uma descrição exata do problema: 
„Michel e Bruno são meio-irmãos. na infância foram abandonados pelos 
pais. a partir de então perambularam entre a casa dos avós e o internato. 
Tornaram-se adultos, mas os traumas da infância continuam neles. não 
são capazes de estabelecer relacionamentos normais. são tímidos, inso-
ciáveis, e em momentos de crise escondem a cabeça na areia. Um deles se 
torna microbiólogo. fecha-se no laboratório, buscando obsessivamente a 
criação de um ser  perfeito, isto é,  assexuado. o outro se perde aos poucos 
na dependência da pornografia. sonha com perversões sexuais. Mas não 
consegue concretizá-las, apesar de em sua volta reinar a absoluta a liber-
dade dos anos setenta”1. o romance de Houellebecq caracteriza acertada-
mente as posturas das pessoas de hoje diante do mundo. elas têm variadas 
obsessões que as conduzem diretamente à alienação, independentemente 
de o objeto da obsessão que aliena ser a pornografia, a microbiologia, ou 
alguma outra razão – fascinação. 

Procedemos da sociedade descrita por Houellebecq e a ela somos en-
viados. naturalmente, nem todos caem na alienação. aqueles que não o 
fazem são os que têm permanente acesso à fonte da verdade – à Palavra 
de Deus, que pelo Mistério da encarnação, em Jesus permite descobrir a 
essência da humanidade e da vocação à plenitude da vida. submetendo-se 

1 cf. https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/czastki-elemanetarne-michael-houelle-
becq (acesso: 29.04.2022 ).
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a esse conhecimento e a essa moldagem no poder do dom de cristo que é 
o espírito santo, eles saem ao encontro das cada vez maiores necessidades 
das pessoas que vivem em estruturas que acarretam o perigo da alienação, 
ou que pelo menos perturbam seriamente a verdadeira natureza do ser 
humano e da criação que as cerca. o LGBTQ, com os diversos acréscimos 
após o Q, parece ser o signum desse processo. Uma multidão de solteiros 
das grandes cidades e até das pequenas, de moças (mulheres) solitárias 
que perseguem a carreira individual, de rapazes lembrando parasitas que 
nunca amadurecem, dependentes de variados tipos de equipamentos ele-
trônicos, tornam-se em certa medida os representantes dessa sociedade 
atomizada. Do interior do seu alternativo mundo eletrônico retiram eles 
os corpos humanos desprovidos de honra, os avatares assinalados pela or-
gia das emoções, sob os quais se ocultam indivíduos que aspiram a um 
discurso quase-intelectual, que deve desenrolar-se na versão mini, ou seja, 
em cento e poucos sinais que são auxiliados por screen-fotos, screens, gifs 
etc., e tudo para abordar os mais urgentes temas do dia a dia, nos quais 
absolutamente todos podem exibir alguma intuição, raramente um ho-
nesto conhecimento, sem assumir por isso, em princípio, nenhuma res-
ponsabilidade pelas entradas ou pelos conteúdos transmitidos. a rede que 
nos cerca também contribui para a moldagem de posturas responsáveis 
ou irresponsáveis, inclusive dos religiosos. Para o que, então, vale a pena 
chamar a atenção no discernimento pastoral, para moldar nas pessoas a 
nós confiadas a responsabilidade, um valor hoje muitas vezes sujeito a 
uma eficaz destruição? 

É preciso observar que a nossa cultura gosta de transferir o risco aos ou-
tros. o objetivo desse recurso é evitar a responsabilidade. Tal procedimento 
gera uma sociedade de pessoas incapazes de assumir o risco. analisa muito 
bem esse problema rafał ziemkiewicz recordado a imagem do romance 
Volta das estrelas, no qual seu autor, stanisław Lem, fala de pessoas que 
são submetidas a uma „operação química, a um processo que as priva da 
agressividade. Graças a isso foram eliminadas as guerras, a criminalidade 
e muitos outros  problemas que há séculos atormentam a espécie humana, 
mas ao mesmo tempo desapareceu também toda curiosidade, vontade de 
conquistar, de realizar descobertas, de assumir desafios e de correr o risco 
em nome de quaisquer outros valores mais elevados”2. 

2 rafał ziemkiewicz, Strollowana rewolucja, fabryka słów, Lublin-Warszawa 2021, p. 211.
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como então descreveríamos o fenômeno chamado risco, que pressupõe 
a tomada de decisões das quais não pode ser afastada a responsabilidade? 
É a aceitação da possibilidade da dor, da experiência do dissabor, do so-
frimento e até da morte. o ser humano do depravado conforto não evita 
somente o sofrimento, mas também as lágrimas. e a fuga aos desafios está 
relacionada com o desejo de que não haja quaisquer problemas, de não ter 
que se arrepender e derramar lágrimas. não pode haver nada pelo que seja 
preciso colocar no prato da balança a própria vida. e sabe-se que o risco 
muitas vezes ocasiona problemas e dissabores, os quais precisam ser afas-
tados, porque caso contrário seria preciso demonstrar obstinação, têmpera 
de espírito, criativo esforço e até arriscar a boa fama ou até perder a vida. 
como soam improváveis aos ouvidos das pessoas comuns envolvidas na 
labuta diária, dos chamados leigos, as licitações da irmandade dos religio-
sos por mais um plantão de meia hora no confessionário no domingo, ou 
pela necessidade de celebrar mais uma, talvez a segunda Missa, porque 
justamente dessa vez alguém ficou doente ou por alguma outra razão não 
se encontra presente! as lamentações em razão do excesso do trabalho são 
intermináveis. não será demais essa dor e essa morte? na geração à qual 
somos enviados como pastores responsáveis, há pessoas que para uma en-
trevista de trabalho ou de aceitação no seminário, para se darem ânimo, 
vêm em companhia da mamãe ou do papai. os pais têm consciência da 
instabilidade dos seus felpudos assistidos, incapazes de uma luta ou de uma 
decisão autônoma. Por isso não é de admirar que após a eventual aceitação 
para os cargos sonhados e conquistados pelos pais, eles se revoltem quan-
do de repente alguém lhes manda permanecer no posto de trabalho após 
o expediente, talvez trabalhar num fim de semana e, mais ainda, quando 
alguém lhes pede para se justificarem das decisões erradas. a frustração, a 
necessidade de apoio terapêutico e a demonstração de compeensão nunca 
serão suficientes.

essas são as marcas de uma geração que se acostumou a acreditar que 
diante dos problemas não se deve pensar na sua solução, mas numa forma 
de fugir a eles. Por isso, para os que não conseguem lidar com o mundo fo-
ram inventados refinados sucedâneos, que permitem abrandar ou até evitar 
a dor existencial. se estás sofrendo, abandona ou inventa para ti uma nova 
identidade. se não concordas com o papel que te coube, com a tarefa que 
tens a cumprir, encontra algo diferente, torna-te alguém diferente, assume 
um outro sexo, sê uma pessoa não binária ou qualquer coisa que queiras e 
insiste batendo com os pés que nessa nova identificação te sejam demons-
trados a compaixão, e até o respeito. o conforto e a segurança impercepti-
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velmente tornaram-se para essa geração um direito inalienável, e por isso 
ela está cada vez menos propensa a assumir o risco e a responsabilidade 
pelos efeitos que daí possam resultar.

os sistemas que favoreciam a moldagem dessas posturas continuam a 
atrair com a permanente segurança com todos os seus matizes – não há 
penúria, tudo vem com facilidade, os outros pensam por mim, preocupam-
se comigo, há paz e tranquilidade. o protagonista dessa coletividade foi 
privado do sentimento da dura responsabilidade pela comunidade, pela fa-
mília e até por si mesmo. algo que era compreendido com o brocardo de 
que „cada um é responsável pelo seu próprio destino” foi jogado ao lixo. a 
falta de ascese na dimensão individual, e mais ainda na comunitária, faz 
com que o autor do destino não seja mais a pessoa concreta, o indivído, lei-
go ou religioso, mas a instituição, inclusive a congregação compreendida à 
maneira humana – como uma empresa que deve pensar no futuro dos indi-
víduos nela congregados. É ela que deve esforçar-se, trabalhar e assegurar 
o máximo de conforto, deixando a tarefa de espontaneamente se alegrar 
com a vida a um determinado grupo de indivíduos, àquelas – partículas 
elementares. em troca da relativa obediência demonstrada, a congregação 
– a instituição deve assumir a responsabilidade de proteger o indivído „me-
díocre, passivo, mas fiel”. 

nos tempos do nosso Pai estanislau Papczyński provalemente ainda se 
praticava certo tipo de contrato feudal, que traduz muito bem essa menta-
lidade. esse contrato tinha o caráter de um compromisso bastante original, 
que o miserável assumia diante do seu senhor (não confundir com o texto 
da renovação da profissão religiosa!!!): „eu (aqui se informava o nome e 
o título familiar), não possuindo meios de me alimentar e de me vestir, 
entrego-me à vossa proteção, prometo no decorrer de toda a minha vida 
servir-vos e obedecer-vos, como uma pessoa livre, não tendo o poder de 
afastar-me do vosso cuidado e da vossa proteção, até o final dos meus dias”. 
o nosso Padre fundador tinha a respeito dessas dependências feudais uma 
opinião completamente diferente, o que resulta do testemunho da vida que 
ele levou. essa vida foi repleta de esforço e de dedicação em nome de obje-
tivos que ultrapassavam consideravelmente as suas capacidades, e que des-
de os anos da juventude ele enfrentou, porque reconheceu neles a vontade 
de Deus. em razão disso, santo estanislau molda a sua personalidade num 
profundo sentimento de obrigação e responsabilidade diante dos outros, 
especialmente diante de Deus e da igreja. 

a postura do Padre Papczyński, bem como de muitos dos nossos Pa-
dres da ordem, para mencionar apenas alguns – casimiro Wyszyński, José 
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szwernicki, Vicente sękowski, francisco Buczys, Beato Jorge Matulewicz, 
Beatos andré Leszczewicz e Jorge Kaszyra, os missionários de Harbin na 
sibéria e os atuais nas recém-surgidas jurisdições – com sucesso pode ser 
contraposta à crescente laicização, cuja manifestação essencial é a seguran-
ça e o conforto. É essa postura que favorece o desaparecimento da respon-
sabilidade, especialmente quando a natureza pecadora não é submetida à 
ascese, que ensina a renúncia, a disciplina, a sensibilidade diante daqueles 
com os quais se vive pior ou radicalmente mal, e o construtivo engajamento 
no destino deles. Uma outra manifestação desse errosivo processo é a dis-
solução do vínculo entre os direitos e as obrigações. esperamos que as nos-
sas necessidades sejam atendidas, mas tornamo-nos cada vez mais cegos 
a situações que são um evidente pretexto para sacrif ícios. Para os outros, 
será suficiente da minha parte aquilo para o que, em decorrência de alguma 
força cada vez mais incompreensível, tenho sido forçado pelas institições. 
no entanto, é a prontidão para o sacrif ício o vínculo da comunidade – que 
infelizmente não está inscrita nos genes e por isso, num esforço ascético, 
tem de ser elaborada, tendo diante do olhar a promessa da recompensa. 
nós deixamos as nossas casas, os irmãos, as irmãs, os pais... para obtermos 
muito mais aqui e para no futuro herdarmos a vida eterna, de acordo com 
o testemunho dos nossos piedosos predecessores. a recompensa deles foi 
cristo. e isso se tornou possível porque no decorrer da história e de diver-
sas formas eles confiaram e acreditaram na palavra dita a eles durante a 
profissão perpétua, que na sua forma atual é a seguinte: „e eu, em nome da 
igreja e da nossa comunidade fraterna, aceito os teus votos e, se os obser-
vares, prometo-te da parte de Deus Todo-Poderoso a vida eterna”3. 

Perguntas:
1. como me vejo diante das dificuldades com que me defronto?
2. Pelo que sou responsável? Pelo que gostaria de ser responsável?
3. Quando e por que razão derramei uma lágrima? o que é o sofrimento 

com que me defronto?
4. Que práticas ascéticas assumo?

3 Rytuał Profesji Zakonnej Dla Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, roma 2010, p. 46.
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