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Caríssimos,
como sempre, na preparação desse nosso instrumento de comunhão, vivo uma dimensão
singular em relação ao tempo: quando este texto estará nas mãos de todos nós, já teremos
experimentado o momento da convocação online de religiosos e leigos na tentativa de dar
continuidade ao trabalho de julho passado em Possagno e – sobretudo – no desejo de
revitalizar nossa Fraternidade; hoje, no entanto, estou esperando por esse evento que
carrega de expectativa nossos pensamentos e nossas ações. Encontrei, entre as páginas
do nosso site, uma reflexão do Padre Diego Spadotto, que encontro, como quase sempre,
cheio de solicitações e estímulos e proponho a todos vós porque acredito que ele
fornecerá material para nosso aprofundamento mesmo após a convocação de domingo,
23 de outubro e qualquer que seja o desenvolvimento que os trabalhos assumirão. Como
FLC acredito que para nós é um compromisso específico trabalhar para que a sinergia
Religiosos / leigos seja cada vez mais viva e fecunda. Confiemos este empenho à nossa
determinação pessoal e à oração confiante e assídua ao Espírito Santo.

Da Carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios (4,11-24)
É ele quem nomeou alguns como apóstolos, outros como profetas, outros
como evangelistas, outros como pastores e mestres, para tornar os irmãos aptos
a realizar o ministério, a fim de edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos
à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, na medida
que convém à plena maturidade de Cristo. Isto para que não sejamos mais como crianças
jogadas pelas ondas e levadas para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, de acordo com
o engano dos homens, com sua astúcia que tende a levar ao erro. Pelo contrário, vivendo de
acordo com a verdade na caridade, buscamos crescer em todas as coisas em relação a ele, que
é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem estruturado e conectado, através da colaboração



A colaboração e a sinergia entre leigos e religiosos não obedecem
a fórmulas ou regras, mas a personalidade adulta e formada tanto
de leigos quanto religiosos. A especificidade do cristão leigo é
descobrir o fascínio da aventura cristã em contato com o mundo e
a sociedade real, com todas as suas contradições e possibilidades
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para o futuro. Assim, em síntese, há mais de cinquenta anos se exprimia um documento do
Vaticano II sobre o apostolado dos leigos. Hoje, cristãos leigos, religiosos e clérigos muitas
vezes se encontram de costas para a parede diante da pergunta de F. Nietzsche: "Cristãos, se é
verdade que acreditais no Cristo ressuscitado e presente, por que quando saem das igrejas não
saem com um sorriso em seus lábios, dançando com alegria?" Em outras palavras, "por que
não andais a tudo o Evangelho, com mansidão e simplicidade, com astúcia evangélica e
justiça, sem ênfase e sem retórica?" Por que, depois de tantos anos de evangelização, não é
possível encontrar um caminho de verdadeira colaboração responsável entre leigos,
religiosos, padres, em atividades pastorais e nos órgãos governamentais de dioceses,
paróquias e congregações religiosas? São João XXIII, na abertura do Vaticano II, convidou a

de cada articulação, de acordo com a energia própria de cada membro, recebe força para
crescer de modo a construir a si mesmo na caridade.
Por isso, digo-lhes e imploro-lhes no Senhor: não se comportem mais como os pagãos na
vaidade de suas mentes, cegos em seus pensamentos, alheios à vida de Deus por causa da
ignorância que está neles, e por causa da dureza de seus corações. Tendo-se tornado tão
insensíveis, eles se entregaram à devassidão, cometendo todo tipo de impurezas com ganância
insaciável.
Mas vós não foi assim que aprendestes a conhecer Cristo, se lhe ouvistes e nele fostes instruído,
de acordo com a verdade que está em Jesus, pela qual deveis depor o homem velho com a
conduta de antes, o homem que se corrompe por trás de paixões enganosas e deveis renovar-
vos no espírito de vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado de acordo com Deus na
verdadeira justiça e santidade.



distinguir "a substância da doutrina antiga da formulação de seu revestimento". No que diz
respeito à colaboração responsável entre os diversos membros do corpo eclesial, talvez, ainda
não se tenha aprendido a distinguir entre "substância e revestimento". Segundo o Papa
Francisco, a missão de cada pessoa batizada "foi reduzida a um conjunto de 'coisas a fazer', é
uma organização humanitária muito eficiente, mas às vezes dificilmente é crível do ponto de
vista testemunhal". Uma coisa é certa: não será o encanto das obras, nem as promessas de
desenvolvimento e progresso, que evangeliza, mas "a fé dos discípulos que caminham com o
povo". Na confusão de papéis entre leigos, clero e religiosos, vale lembrar a história do
"camelo cego e da ovelha manca". "Um camelo cego se perdeu no deserto. Felizmente ele
encontra uma ovelha. Mas a pobre besta era manca e não podia andar. Depois de muito
pensar, o camelo finalmente convida a ovelha a subir em suas costas. E assim, lá de cima, a
ovelha, que tinha boa visão, levou o camelo ao oásis da salvação, para ambos". Religiosos,
clérigos e leigos, são todos um pouco "camelos cegos e ovelhas mancas", não estão
destinados a sacrificar-se no altar do egoísmo, mas a colaborar em sinergia com igual
responsabilidade, para construir esperança, caminhando "em direção aos pobres, para
encontrar Deus". Ninguém nasce cristão adulto, nem o religioso, o padre ou o leigo, eles se
tornam assim se aprenderem a colaborar em sinergia e sinfonia. É evidente que se um ou
outro não forem cristãos adultos, a colaboração e a sinergia serão cada vez mais difíceis. Os
encontros de "formação", entre religiosos e leigos, talvez funcionem quando os leigos os
organizarem.

Todo o caminho de formação na Igreja deve ativar processos destinados a formar padres,
consagrados e leigos maduros, "especialistas em humanidade e proximidade e não
funcionários do sagrado" que "ajudam os jovens a se preocuparem em se tornarem homens
verdadeiros, Deus pensará em torná-los santos". Em jogo está a existência concreta dos
jovens, que vivem sem orientações compartilhadas, sob o condicionamento de mensagens
contraditórias, que modificam a percepção da realidade, orientando-os ao individualismo e ao
indiferentismo. Religiosos e leigos devem aprender a usar uma linguagem "viva, dinâmica",
que "se faz entender, a fim de interpretar a fé, traduzi-la, torná-la compreensível, usando
palavras novas". Nas famílias a cadeia de transmissão da fé foi interrompida, os jovens não
fazem mais perguntas acadêmicas, mas sobre o sentido da vida, sobre o trabalho, sobre o
futuro que lhes é roubado, sobre afetividade e relacionalidade, dimensões a considerar e
entender, em relação aos desafios e mudanças socioculturais. Eles manifestam um certo
desengajamento político, desencorajados pela corrupção, não confiam em adultos. Agora, o
importante é caminharmos juntos porque a Igreja "foi distorcida quando os jovens não
conseguiam se expressar e acabaram sendo uma Igreja de cabos, com agentes pastorais no
comando".

Padre Diego Spadotto, CSCh


