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Prefácio
As SSpS, no seu 14º Capítulo Geral (abril-maio de 2014),
pediram que o Pe. Jürgen Ommerborn SVD, Diretor do SeFUHWDULDGR$UQDOGR -DQVVHQ 6WH\O ¿]HVVH DOJXPDV FRORFDções sobre “Consciência de Justiça Social em nossa Geração
Fundante”. Estas palestras foram muito apreciadas e tiveram grande impacto no Capítulo. Ainda durante o Capítulo,
tanto a Secretária das Missões SSpS quanto o Coordenador
de JUPIC/SVD se encontraram e expressaram o desejo das
palestras serem partilhadas com todas as Irmãs e confrades.
Assim, este livro se fundamenta basicamente nas falas do
Pe. Ommerborn durante o 14º Capítulo Geral SSpS.
Agradecemos sinceramente ao Pe. Ommerborn pelo zelo em
partilhar com os membros da Família Arnaldina seu profundo conhecimento do compromisso de nossa Geração Fundante com a Justiça, Paz e Integridade da Criação (JUPIC);
e pela generosidade em disponibilizar a edição deste livreto.
Somos gratos especialmente à Secretária Geral das Missões
SSpS, Ir. Carmen Elisa Bandeo e ao Coordenador Geral da
JUPIC SVD, Pe. Daisuke Narui, pelo tempo, esforço e entusiasmo na produção de um documento tão importante.
Que Deus acompanhe nossa jornada de religiosos/as missionários/as, especialmente pela JUPIC, guiando e fortalecendo-nos no testemunho de Seu amor ao povo!
Direções Gerais SSpS e SVD
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Introdução
A Família Arnaldina tem enfrentado e respondido aos sérios problemas sociais desde a época de sua fundação. Nesta tradição,
continuamos trabalhando hoje nas questões sociais. Atualmente
vivemos a realidade de um povo que sofre de diferentes e complexos problemas sociais e sentimos que nossa resposta deveria
estar, mais do que nunca, embebida na JUPIC.
Este livreto tem dois objetivos principais: primeiro introduzir os
leitores ao contexto histórico e social da Geração Fundante; segundo, estudar a forma de nossa Geração Fundante, representada
especialmente pelo Fundador, Santo Arnaldo Janssen, responder
em palavras e obras àquele contexto social.
Esperamos que este livreto seja lido pelo maior número de nossas Irmãs e confrades, bem como por nossos parceiros leigos.
Mais importante, esperamos que o livreto seja usado na formação inicial de nossos membros. É crucial que a Família Arnaldina
entenda que nossa atual preocupação com JUPIC está enraizada
não apenas nas necessidades do momento presente, mas também
no legado espiritual de nossa Geração Fundante.

Primeira Parte
Contextualização do Tema
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O Contexto da Consciência de Justiça Social
Justiça Social tem a ver com relacionamentos justos entre as pessoas
numa dada sociedade: Aqui nos debruçamos sobre a sociedade do
século 19 e início do século 20, época da vida de nossa Geração
Fundante. A sociedade se desenvolveu numa sociedade de duas
classes em muitos países da Europa: os ricos e os pobres. Em geral
os ricos eram os donos / capitalistas de fábricas; os pobres eram os
trabalhadores / proletariado que não tinham nada a vender senão a eles
PHVPRVHVHXV¿OKRV
Qual a causa deste desenvolvimento?
$FDXVDGHVWHGHVHQYROYLPHQWRIRLD5(92/8d2,1'8675,$/

A Revolução Industrial
A Revolução Industrial é a base da mudança de uma sociedade agrária
para uma industrializada. Na sociedade agrária, mais ou menos 80%
da população vivia no campo como agricultores; mas mesmo nas
cidades um número de pessoas tinha “casas rurais”: a residência, mais
a estrebaria, chiqueiro e paiol para estocar o feno. Assim, mesmo
nas cidades, pelo menos uma das fontes de renda era a agricultura. A
família Janssen, na cidade de Goch, é um bom exemplo disto.
Sua lavoura era formada por diversos lotes de terra arrendada, dois
cavalos, quatro vacas, um boi e cinco porcos. Mas a lavoura não era a
única fonte de renda, pois o pai Gerhard Janssen mantinha um pequeno
negócio de importação-exportação, levando com seus cavalos bens à
cidade Holandesa de Nijmwegen e de lá voltava a Goch.
Quais foram exatamente as mudanças trazidas pela Revolução
Industrial? Aqui vemos aspectos tanto positivos como negativos.
As principais mudanças resultaram das muitas novas invenções
tecnológicas: poder, máquinas, navios a vapor, locomotivas, telégrafo,
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tecelagem, estradas de ferro e,
mais tarde, a construção de fábricas.
Uma nota positiva: As grandes fábricas forneciam muitas
oportunidades de emprego. As
novas máquinas aceleravam a
produção e o transporte de matéria prima e produção.
A invenção do sistema férreo revolucionou dramaticamente a vida
mesmo em Steyl, Holanda. As ferrovias deram aos fabricantes uma
forma barata de transportar seus produtos. E isto teve uma influência
séria na pequena vila de Steyl, na Holanda.
No Kleiner Herz Jesu Bote (Pequeno Mensageiro do Sagrado Coração)
de outubro de 1875, Arnaldo Janssen descreveu aos leitores a nova
casa missionária em Steyl. Entre outras coisas escreveu:
A nova casa missionária era uma hospedaria bem frequentada. Mas
aqueles dias passaram e o povo de Steyl hoje os lembra com tristeza, pois
lembra de um tempo que foi e não volta mais; quando Steyl era um movimentado centro de comércio, as pessoas vinham de todas as direções ao
ancoradouro do Mosa para
descarregar pedras para a
construção de pontes, carvão e cimento transportados
de navio. Depois vieram os
WUHQV TXH ¿]HUDP GHVDSDUHcer aquele movimentado comércio. A hospedaria foi fechada, a casa foi vendida, e
agora uma casa missionária
alemã-holandesa aqui começou sua vida.

O Contexto da Consciência de Justiça Social
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As ferrovias deram ao povo a oportunidade de viajar – uma oportunidade que ajudou muito à casa missionária. Graças aos trens, o povo
podia visitar Steyl que se tornou conhecida na Europa de fala alemã,
bem como na Holanda. As ferrovias trouxeram muitos visitantes, alguns dos quais se tornaram membros das fundações de Pe. Arnaldo.
Nota negativa: o desenvolvimento veio com um preço.
Antes da Revolução Industrial “a maior parte da força de trabalho
estava empregada na agricultura, seja como autônomos, como proprietários ou inquilinos, ou como agricultores sem-terra. Na época da
Revolução Industrial, de forma geral, o sistema de comércio pelo qual
RVDJULFXOWRUHVHRSRYRGDFLGDGHSURGX]LDPEHQV¿FDYDHPVXDVFDVDV2VLVWHPDWtSLFRGHSURGXomRGHEHQVLQFOXtDDWHFHODJHPHD¿Dção (Hendrina Stenmanns trabalhava na sua casa em Issum, tecendo
para uma fábrica local). Os mercantes capitalistas forneciam a matéria
prima, pagavam os trabalhadores por unidade, e eram responsáveis
pela compra dos bens”.1
Devido ao crescimento da Revolução Industrial, porém, o trabalho
passou para as fábricas, normalmente construídas nas cidades. As pessoas se mudavam para a cidade para achar emprego. Aqui vemos um
aumento dramático no tamanho da população urbana:
Em 1800 a população de Berlim era de 100.000, em 1910 subiu para
4.000.000. Nestas cidades em rápido crescimento, as condições de
moradia eram apavorantes. Até dez pessoas se acomodavam num só
quarto, sem instalação sanitária. A água potável era limitada. As condições de grande número de pessoas causavam terríveis problemas
VRFLDLVHGHVD~GH(PPXLWDVFLGDGHVIRUDPDÀLJLGRVSHODFyOHUD
O povo tinha vivido em famílias estendidas nas áreas rurais: as diferentes gerações vivendo juntas e se apoiando mutuamente. Nas cidades não era possível viver numa família estendida e, assim, se deVHQYROYHXDIDPtOLDSHTXHQDPDULGRHVSRVDH¿OKRV(VWDVIDPtOLDV
eram autônomas, e lhes faltava o apoio dos demais, especialmente nos
momentos de doença.
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Os operários nas fábricas eram tratados desumanamente. O manufator Inglês Josiah Wedgewood “notoriamente proclamou seu desejo de
fazer de seus operários máquinas perfeitas”.²
Não eram apenas os homens
que trabalhavam, mas também as mulheres e as crianças. Estas eram muitas vezes
preferidas, pois eram menos
pagas que os homens. “Eram
empregadas crianças de apenas quatro anos de idade.
Surra e longas horas de trabalho eram comuns com as
crianças mineradoras... trabalhando das 4 da manhã até às 5 da tarde”. As crianças também eram
muitas vezes preferidas “porque conseguiam fazer coisas que exigiam
mãos ou corpos pequenos”. Em algumas fábricas de tecelagem de algodão, por exemplo, tinham que gatinhar debaixo das máquinas para
recolher o algodão, trabalhando 14 horas diárias, seis dias por semana.
Algumas perdiam mãos ou membros, outras eram esmagadas pelas
máquinas, e outras eram decapitadas.³
Não surpreende que nestas “condições miseráveis, explodissem males
sociais tais como a criminalidade, prostituição e alcoolismo”.4

A Questão Social
A Industrialização dividiu a sociedade em duas classes: capitalistas e
operários, isto é, o proletariado cuja dignidade humana era terrivelmente violada. Então surgiram as seguintes perguntas:
Qual a devida resposta à miséria dos operários? Como é possível
ajudar os operários a terem uma vida digna? Como deve ser uma
sociedade para que cada homem, mulher, criança seja respeitado em
sua dignidade humana?
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Esta era a Questão Social. Outra formulação da Questão Social lê:
Sobre a questão social “pesam os avanços da tecnologia às custas do
nível de vida e dignidade humana” dos operários.5
2'4)706#514+'06#&14#5
Você vê algo parecido com a Revolução Industrial do século
19 na Europa em sua missão?
Descreva que mudanças sociais aconteceram devido à Revolução Industrial no lugar onde você trabalha
Quais os efeitos positivos e negativos?
Que tipo de “questão social” é visível em sua área?
Quem está causando e quem sofre por esta questão social?

Primeiras Respostas de Pe. Arnaldo à Questão Social
Movimentos Sociais Católicos
1833 – Em Paris, o estudante Frederich Ozanam fundou “A Sociedade de
São Vicente de Paulo”, para cuidar dos
pobres e necessitados. Esta Sociedade
foi o modelo do trabalho social dos alunos de Teologia em Steyl.6
Além do interesse social, Ozanam se
interessava muito pela missão univerFrederich Ozanam
sal e, assim, foi uma das forças impul(1813-1853)
sionadoras por trás da Propagação da Fé
GH-DULFRWHP/\RQV3DXOLQH-DULFRWQDVFHXHPHP/\RQV
França. Aos 17 anos de idade comprometeu-se com uma vida de
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serviço aos pobres e sofredores.Em seu
trabalho pelos pobres antecipou muitas das
ideias da Encíclica Rerum Novarum, do
3DSD/HmR;,,,3DXOLQHHVWDYDFRQYHQFLGD
de que não bastavam as obras de caridade
pelos pobres, que também precisavam crer
em Jesus Cristo. Por outro lado, também
acreditava na necessidade de criar condições de vida dignas e conforme a dignidade
Pauline Jaricot
do ser humano antes de levar-lhes a luz da
(1799-1862)
fé. Fundou uma fábrica onde os operários
seriam pagos devidamente e tratados com
dignidade. Mas, o projeto fracassou porque os gerentes desviavam
o dinheiro. Ficou mais famosa pela fundação da Propagação da Fé.
4XHULDFRQVWUXLUDREUDPLVVLRQiULDEDVHDGDQDVFRQWULEXLo}HV¿nanceiras e orações do povo Católico. A oração do “Rosário vivo”
que iniciara, inspirou Pe. Arnaldo a recomendá-la na sua revista
missionária, Pequeno Mensageiro do Sagrado Coração. Pauline
faleceu em 1862. Foi uma mulher Cristã que combinou a paixão
pelos pobres com a paixão pela missão da Igreja. E neste sentido
pode ser modelo para nós.
1800 – 1882 Dr. Heinrich Hahn - Aachen/Alemanha:
Heinrich Hahn foi um médico que cuidava especialmente dos pobres operários de
Aachen e suas famílias. Não hesitou em
atender gratuitamente. Certa vez, ao visitar
um paciente, viu os Anais da Propagação
da Fé na França, fundada por uma jovem
Francesa, Pauline Jaricot. Agora, além dos
remédios e trabalho social, a missão se tornou sua nova grande paixão. Fundou um
UDPRGD3URSDJDomRGD)pGH/\RQVD$VVRFLDomRGH)UDQFLVFR;DYLHU

Heinrich Hahn
(1800-1882)

Primeiras Respostas de Pe. Arnaldo à Questão Social
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da qual se desenvolveram as atuais MISSIO e MISEREOR. Escreveu livros médicos e uma história da missão, em cinco volumes, que
foi um dos livros-texto no seminário São Gabriel (Áustria). Publicou
uma versão alemã dos Anais, também lida na família Janssen, em
*RFK(UDFDVDGRHWLQKD¿OKDVHXP¿OKRTXHIDOHFHXFHGRIRL
um político local e membro do parlamento do Estado da Prússia. Ali
trabalhou pela solução política da questão social com base Cristã.
+RMHD'LRFHVHGH$DFKHQMiDEULXRSURFHVVRGHVXDEHDWL¿FDomR
(PR3DSD)UDQFLVFRDVVLQRXXPGHFUHWRTXHFRQ¿UPRXTXH
Heinrich Hahn praticara as virtudes teológicas da fé, esperança e caridade em grau heroico: amor a Deus, bem como aos seres humanos.
Também praticara de forma heroica as virtudes cardeais da prudência, justiça, modéstia e fortaleza.
Em Frederick Ozanam, Pauline Jaricot e Heinrich Hahn vemos a combinação da pessoa do leigo Cristão com a orientação social e missionária
universal – modelos de justiça, ou melhor, de justiça social e missão
global.
$DFKHQ&ODUD)H\¿OKDGHXPDIDPtOLDULFDIXQGRXD&RQgregação das Irmãs do Pobre Menino Jesus, voltada para a educação
de crianças abandonadas e órfãs.
$DFKHQ)UDQ]LVND6FKHUYLHU¿OKDGHXPULFRGRQRGHIiEULFD
fundou as Pobres Irmãs de São Francisco. Ela e suas Irmãs cuidaram
dos pobres e sofredores, prostitutas e presos.
Certamente estas duas Congregações constituíram respostas à questão
social.
Pe. Arnaldo estava em contato com as duas Irmãs e suas Congregações.
Parece que foi Franziska Schervier quem aconselhou as Pobres Irmãs de
Santa Clara, em Düsseldorf, a darem o dote de uma de suas noviças a
Arnaldo Janssen. Esta doação o ajudou muito na compra da hospedaria
em Steyl.
Clara Fey e suas Irmãs também tiveram que se mudar para a Holanda
por causa do Kulturkampf. Mudaram para o outro lado da fronteira, para
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Simpelfeld (perto de Wahlwiller onde as Irmãs Missionárias Servas
do Espírito Santo – SSpS – tinham um convento). Alguns dos primeiros padres SVD foram ordenados ali. Um sobrinho de Clara Fey
entrou na SVD.
Pe. Arnaldo estudou as Regras das duas Congregações ao escrever a
primeira Regra para as Irmãs.
Adolf Kolping (1813-1865). Como jovem, aprendera o ofício de
sapateiro. Como neo sacerdote trabalhou na cidade alemã de Elberfeld (Wuppertal). Ali, um professor fundara um clube para comerciantes jovens que, depois do treinamento, andavam de cidade
em cidade em busca de trabalho. Kolping se tornou o segundo presidente deste clube. Esta associação dava apoio religioso e social
aos jovens. Em 1850, reuniu diversos destes clubes na Renânia e
este é o ano visto como a data fundacional da agora internacional
“Kolpingswerk” (Obra de Kolping). Em 1852, fundou um ramo
HP0QVWHURQGHPDLVWDUGH3H$UQDOGRIH]VHXVHVWXGRV¿ORVy¿FRVHWHROyJLFRVDWpVHURUGHQDGRQD&DWHGUDOGH0QVWHUHP
1861. Como seminarista, Pe. Arnaldo morava não longe da residência destes viajantes errantes. Ali pode ter visto, ou talvez até
encontrado, Kolping que visitou a casa em julho de 1857. Assim,
Pe. Arnaldo não pode evitar ser confrontado pelas necessidades
GRVMRYHQVWUDEDOKDGRUHVHSRGHWHUVLGRLQÀXHQFLDGRSRUHVWHIDWR
em sua visão da escola técnica em Shermerville, EUA (Techny).

Rerum Novarum
$UHVSRVWDR¿FLDOGD,JUHMD&DWyOLFDj4XHVWmR6RFLDOYHLRHP
TXDQGR R 3DSD /HmR ;,,, SXEOLFRX D HQFtFOLFD ³5HUXP 1RYDUXP´
No nº 2 lemos o tema da Encíclica: “Pensamos importante falar agora
sobre a condição das classes sociais”. No nº 3 é descrita sua condição
com as seguintes palavras fortes:

Primeiras Respostas de Pe. Arnaldo à Questão Social
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Acontece que os homens do trabalho foram rendidos, isolados
e sem ajuda, devido à dureza de coração dos empregadores e a
ganância de competição desmascarada.
Um pequeno número de homens muito ricos conseguiu colocar
sobre as massas dos pobres trabalhadores um jugo pouco melhor que o da própria escravidão.

Esta situação perigosa ameaça uma vida ordenada na sociedade, em
que se supõe que todos vivam em paz.
O Papa viu que a devida resposta à Questão Social não estava no
comportamento violento de ambos os lados, mas na observação dos
deveres dos donos de fábricas e dos operários.
$ERDRUGHPSDUD/HmRFRQVLVWLDHPDPEDVDVFODVVHVFRQKHFHUHP
seus deveres e direitos. Começa soletrando os deveres dos proletários
ou operários. Seu dever é:
3OHQDH¿HOPHQWHUHDOL]DURWUDEDOKRTXHIRLOLYUHHLJXDOLWDULDmente acordado; nunca injuriar a propriedade, não ultrajar a
pessoa de um empregador; nunca recorrer à violência ao deferir
sua própria causa, não engajar em tumulto ou desordem (nª 20).

Os capitalistas têm estes deveres:
Não ver seus funcionários como escravos, mas respeitar em cada
homem a dignidade de pessoa enobrecida pelo caráter Cristão.
6mR OHPEUDGRV GH TXH FRQIRUPH D UD]mR QDWXUDO H D ¿ORVR¿D
Cristã, trabalhar para ganhar é honroso para o homem, não
vergonhoso, pois possibilita ganhar um sustento honroso; mas
usar mal um homem como se fosse coisa na busca de lucro, ou
valorizá-lo somente por suas forças físicas - isto é realmente
vergonhoso e desumano. Novamente, a justiça exige que, ao lidar com o homem do trabalho, a religião e o bem de sua alma

16

JUPIC e Nossa Geração Fundante

devem ser levados em consideração.
Portanto, o empregador é obrigado a
cuidar de o trabalhador ter tempo para
suas tarefas religiosas...
Além disto, o empregador nunca deve
exigir dos funcionários além de suas
forças, ou empregá-los em trabalho impróprio a seu sexo e idade. Seu grande
e principal dever é dar a todos o que é
justo (nº 20).

,VWR VLJQL¿FD TXH R HPSUHJDGRU GHYH SDJDU
6$/È5,26-86726

Leão XIII
(1810-1903)

Sem dúvida, antes de decidir se os salários são justos, muitas
coisas devem ser consideradas; mas os ricos proprietários e todos os mestres de obras deverão lembrar disto: exercer pressão
sobre o indigente e o pobre em função do lucro, e obter o próprio
lucro às custas do outro, é condenado por todas as leis, humanas
e divinas. Defraudar alguém nos salários que lhe são justos é um
JUDQGHFULPHTXHFODPDSHODYLQJDQoDGR&pX3RU¿PRULFR
deve religiosamente evitar diminuir o ganho dos trabalhadores,
seja pela força, fraude ou negociações; e com maior razão, pois
o homem do trabalho é, em geral, fraco e desprotegido e, devido
a seus meios precários, ganhar em proporção à sua escassez
deveria ser considerado sagrado (nº 20).

No nº 60 novamente frisa:
Atualmente a questão premente é a condição das classes trabalhadoras, e nada pode ser de maior interesse a todas as classes
do Estado que ser justa e razoavelmente resolvida.

A Importância desta Encíclica
Exigiu longo tempo do Magistério da Igreja (quase 50 anos depois de
Marx e Engels) se mostrar preocupada com os trabalhadores pobres e
explorados.
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0DVHQWmRR3DSD/HmR;,,,UHVSRQGHXFRPSDODYUDVPXLWRIRUWHVj
condição dos trabalhadores – comparando sua sorte à escravidão. A
Encíclica do Papa tornou absolutamente claro que as questões sociais
deveriam fazer parte da preocupação da Igreja e que nem os membros
de sua própria, nem de qualquer classe trabalhadora, deveria ser explorada pelos empregadores. Os trabalhadores devem ser respeitados
na dignidade humana que partilham com os empregadores!
2'4)706#514+'06#&14#5
Qual a reação da igreja local e de outras organizações às
questões socias?
Como você resolve as questões?

26LJQL¿FDGRGH-XVWLoD6RFLDO
Compreensão de Justiça
-XVWLoD³FRQVLVWHQDFRQVWDQWHH¿UPHYRQWDGHGHGDUD'HXVHDRSUyximo o que lhes é devido”. Hoje dizemos: a justiça consiste no devido
relacionamento com Deus, com os demais seres humanos e, acrescentamos, com a criação.
Por centenas de anos se distinguiram três formas de justiça:
• Justiça legal (justiça e segurança em processos legais),
• Justiça distributiva (satisfação das necessidades básicas de todos),
• Justiça comutativa (salvaguardar contratos justos e condições de
intercâmbio).

Justiça Social – Compreensão Geral
A situação miserável dos trabalhadores no século 19 e a resultante
“questão social” confrontou a sociedade ocidental, pela primeira vez,
com o problema de uma ordem social justa; isto é, que garantisse a
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todos os membros da sociedade uma participação ativa e produtiva na
vida de sua sociedade. Isto é Justiça Social.
Justiça social não se limita aos problemas de uma nação em particular,
mas está relacionada ao bem estar de toda a humanidade. Determina
a qualidade ética das estruturas, sistemas e instituições na sociedade.
O ponto de partida da justiça social é a dignidade de cada ser humano.
eLPSRUWDQWHQRWDUTXHQmRVLJQL¿FDLJXDODUWRGDVDVSHVVRDVQDVRFLHGDGHVLJQL¿FDTXHGHVGHRFRPHoRGHVXDYLGDFDGDSHVVRDWHPDV
mesmas chances, a saber, por seus próprios esforços, viver conforme
suas capacidades. Tal igualdade de chances visa demolir a desigualdade e a discriminação que exclui certos grupos na sociedade do acesso
a importantes possibilidades em sua vida.
Neste contexto as pessoas falam de “direitos sociais básicos”, tal
FRPRRGLUHLWRGHWUDEDOKDUDWpRDOLPHQWRVX¿FLHQWHYHVWXiULRVD~de, educação, um lugar para morar.7

A Compreensão de Justiça Social conforme o Compêndio da
Doutrina Social da Igreja
O Compêndio é um documento do Conselho Pontifício de Justiça e
Paz, dedicado ao Papa João Paulo II. Contém, por exemplo, o ensinamento dos Papas e Bispos sobre questões referentes à vida de homens
e mulheres na sociedade. Naturalmente, justiça social faz parte desta
doutrina.
O Compêndio não vê a justiça social como uma quarta forma de justiça, mas como compreensão das três formas mencionadas acima de
justiça comutativa, distributiva e legal.
Hoje se frisa a dignidade de cada pessoa humana. Por que? O Compêndio assinala que hoje o valor da pessoa humana, a dignidade e
direitos da pessoa humana estão ameaçados pelo foco na utilidade
e na propriedade. Na visão Cristã, porém, a justiça precisa levar em
consideração a “profunda dignidade da pessoa humana”.

26LJQL¿FDGRGH-XVWLoD6RFLDO
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Esta compreensão da pessoa humana nos dá um conceito mais amplo
de justiça: justiça inclui solidariedade e amor. Justiça deve andar lado
a lado com o amor como solidariedade. Hoje, amor como solidariedade é o caminho para a paz. Se a paz é fruto da justiça, como lemos
em Is 32,17 ou Jas 3,18, então hoje podemos também dizer que a paz
é fruto da solidariedade. Seguindo neste Compêndio, lemos que o objetivo da paz, de fato, “certamente será alcançado pela efetivação da
justiça social e internacional, mas também pela prática das virtudes
que favorecem a unidade, e que nos ensinam a viver na unidade, para
construir unidos, dando e recebendo, uma nova sociedade e um mundo melhor” (nª 203).

2'4)706#514+'06#&14#5
Como a “dignidade humana” é valorizada em sua área local no campo
da lei, na vida socioeconômica e tradições?
Se não é valorizada, por que não? Como você poderia difundir este
valor?

Parte Dois
Consciência de Justiça de
nossa Geração Fundante
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Justiça – Parte Integrante de nossa Missão desde
o Tempo da Fundação
Dois Exemplos
No dia 8 de setembro de 1875, foi aberta a Casa Missionária São Miguel, em Steyl. Em seu sermão durante a Missa de abertura, Pe. Arnaldo disse: “Mesmo que a casa missionária atinja apenas parcialmente
sua meta, não poderia deixar de ser uma fonte de bênção para milhares de pessoas”.
Em janeiro de 1878, exatamente 2 anos e três meses depois, Pe. Arnaldo começou a publicar uma revista semanal ilustrada, chamada “Die
Heilige Stadt Gottes” (A Santa Cidade de Deus).
Pe. Arnaldo descreveu como objetivo da nova revista: “Que nossa fé
Cristã se torne sempre mais a norma do Estado, da família e da vida
do indivíduo”. Justiça certamente
é parte integrante de nossa fé e, assim, na segunda edição, ele deu à
revista a missão de: “¿HOOXWDGRUD
pela verdade e a justiça”.

Raízes Missionárias de Pe. Arnaldo
Pe. Arnaldo deve sua vocação missionária ao fato de ser membro do
Apostolado da Oração. Uma das palavras-chave deste apostolado era
o de tornar próprios os desejos e intenções do Coração de Jesus.
Estas palavras estavam na base da compreensão de missão do Apostolado.
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0LVVmRVLJQL¿FDter uma só mente com Jesus e tornar próprias a vonWDGHHDVLQWHQo}HVGR&RUDomRGH-HVXVRTXHVLJQL¿FDUH]DUWUDEDlhar e sofrer pela glória de Deus e a salvação das almas.
A missão da Igreja é: ³FRQVWUXLURUHLQRGH'HXVVDQWL¿FDUDVDOPDV
trazer os descrentes ao conhecimento da verdade e os pecadores à vida
GDJUDoDXQLUWRGRVRV¿OKRVGH'HXVDJRUDGLYLGLGRVHPPLOKDUHVGH
FRQÀLWDGDVVHLWDVHDJUXSDPHQWRVKRVWLV´
Com esta compreensão de missão, Pe. Arnaldo começou em Steyl,
o que se tornaria sua obra missionária universal, expressa na oração
de dedicação da tarefa missionária da nova casa missionária. Em 16
GHMXQKRGH3H$UQDOGRR3H3HWHU%LOOGH/X[HPEXUJRHR
seminarista Johann Baptist Anzer pronunciaram sua dedicação nas seguintes palavras:
Quanto aos ardentes desejos de Teu Sagrado Coração,
que de forma especial se dirigem à propagação
de Teu santo Reino na terra,
Eu,
DMRHOKDGRGLDQWHGH7LPHXFULDGRUUHGHQWRUHYLYL¿FDGRU
disponho minha humilde pessoa para o Teu Divino Coração
na obra missionária de tua santa Igreja.
Para Pe. Arnaldo esta dedicação foi o fundamento espiritual da nova
casa missionária e da obra missionária iniciada ali.

Missão no Serviço ao Reino de Deus
A proclamação do reino de Deus por palavras e obras estava no centro
da vida missionária de Jesus. O reino de Deus não era algo a esperar
no mundo futuro. Depois de libertar uma pessoa do demônio, Jesus
disse: “Se foi pelo dedo de Deus que expulsei os demônios, então o
reino de Deus veio até vós”. Isto nos diz que o reino de Deus deve ser
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estabelecido aqui em nosso mundo. Em Mt 11,5-6, Jesus descreve
aos mensageiros de João como isto se realiza: “Vão e contem a João
o que ouviram e viram: os cegos enxergam, os paralíticos andam, os
leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os
pobres recebem a boa nova”. O reino de Deus, em cujo serviço estava
Jesus, e ao qual nós como seus seguidores também devemos servir, é
o reino de Deus que começa a reinar na terra através de Jesus e de nós.

Obra Social Conforme as Primeiras
Constituições SVD e SSpS
O Interesse de Pe. Arnaldo na Sociedade como um Todo
Acima vimos que Pe. Arnaldo se preocupava em colaborar para que a
fé Cristã se tornasse viva na sociedade alemã através da revista de sua
língua materna “Die Heilige Stadt Gottes”.
Quando foi colocada a pedra fundamental da casa missionária São Gabriel, ele também disse:
“Para o bem espiritual desta
vizinhança e deste Império amado
por Deus!” 8
-XVWL¿FRXDRDVVXPLUR&ROpJLR&DWyOLFRGH3URIHVVRUHVHP9LHQDGLzendo:
O renascimento espiritual da Áustria vai depender, em grande
parte, do treinamento de bons professores. Deveríamos agraGHFHUD'HXVSRUFRQ¿DUQRVWDOWDUHIDDEHQoRDGDHIUXWXRVD9
Todas estas citações nos mostram quanto Pe. Arnaldo se preocupava
com a obra de salvação da sociedade como um todo; e a sociedade
como um todo era formada por famílias e indivíduos. Assim, mesmo
que no que segue pareça que Pe. Arnaldo apenas se interessava pela
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salvação dos indivíduos, não lhe seremos injustos ao interpretar suas palavras como relaWLYDVDWRGDDVRFLHGDGHHVHMXVWL¿FDRXVRGR
título “trabalho social conforme as primeiras
Constituições SVD e SSpS”, pois de fato sigQL¿FDtrabalho pela sociedade.
As Constituições
Pe. Arnaldo acreditava estar trabalhando pela
salvação das almas através do Apostolado da Primeiras Constituições
SSpS 1891
Oração. Esta é a forma de entender evidente nas
Constituições SVD de 1891 e nas primeiras Constituições SSpS de
1891/1893. Em ambas lemos:
Todos devem trabalhar zelosamente e com toda sua força pela
salvação das almas, pois nenhuma tarefa é tão exaltada e sublime, tão importante e abrangente quanto a salvação das almas.
... Que obra é tão inclusiva que abraça todas as obras de misericórdia? Pela conversão dos pecadores você dá alimento aos
famintos, abrigo aos viajantes, veste aos nus, concede saúde aos
enfermos, liberdade aos cativos e vida aos mortos.

Nas Constituições da SVD de 1898 lemos:
A Vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e Suas santas virtudes,
especialmente o amor adorável a Deus e à humanidade, são
simbolizados em Seu mais amável Coração. Por isso, amemos
e honremos ao máximo este Sacratíssimo Coração. E como nosso coração deve ser formado conforme o exemplo do primeiro
Pastor das almas, então de maneira especial, mas não exclusiva,
façamos esforços e orações devotas para que nossos corações
sejam como o Coração manso e humilde de Jesus, misericordioso, paciente, sábio e forte conforme a admoestação do Apóstolo:
‘Tenham a mesma mente de Cristo Jesus’ (Fil 2,5).10

Justiça – Parte Integrante de Nossa Missão desde o Tempo da Fundação
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Pensamento semelhante também foi expresso pelo Pe. Arnaldo nas
&RQVWLWXLo}HV69'GHR¿FLDOPHQWHDSURYDGDVSHOD,JUHMDSDUD
um período de cinco anos:
As obras de misericórdia espirituais
e corporais receberão nossa atenção
especial, pois o Senhor as recomendou
especialmente. As pessoas são imagens de
Deus, irmãos e irmãs de Cristo, e templos
do Espírito Santo. Assim como Deus
cuida de todos na plenitude de seu amor,
suporta seus defeitos, e busca mudálos, assim também nós vamos amá-los
ativamente. Isto será nossa regra de
ouro, seja difundindo a fé ou promovendo
o amor fraterno.

Constituição SVD 1891

Ao praticarmos estas obras de caridade, não esqueçamos de nossos falecidos, especialmente os recomendados às nossas orações.

A Importância da Veneração ao Sagrado Coração para a
Justiça Social Conforme o Papa Leão XIII
23DSD/HmR;,,,WDPEpPYLXXPDFRQH[mRHQWUHDGHYRomRDR6DJUDdo Coração e a justiça social, ao escrever na Rerum Novarum:
Nenhum recurso jamais vai compensar dedicação e auto sacrifício
da caridade cristã. Caridade, como virtude, pertence à Igreja; não
é virtude, se não vier do Sacratíssimo Coração de Jesus Cristo (nº
30).

Para a Devida Compreensão das Constituições
Conversão/Salvação dos Pecadores e Justiça Social Conforme o
Papa João Paulo II
Talvez poderíamos perguntar: O que a salvação dos pecadores tem a
ver com injustiça e justiça social? O Papa João Paulo II escreve em
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sua Encíclica, “Sollicitudo Rei Socialis”, No. 36:
6HDVLWXDomRDWXDOSRGHVHUDWULEXtGDDGL¿FXOGDGHVGHYiULRV
tipos, não é demasiado falar de “estruturas de pecado”, que...
estão enraizadas no pecado pessoal, e assim sempre ligadas a
ações concretas de indivíduos que introduzem estas estruturas,
DVFRQVROLGDPHWRUQDPGLItFLOVXDUHPRomR(DVVLP¿FDPPDLV
fortes, se propagam e se tornam fonte de outros pecados, e inÀXHQFLDPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDV

Por isso, a conversão do pecador trará a justiça, o amor e a misericórdia à sociedade.

A Trindade e a Resposta à Questão Social
Uma Oração Programática
Viva o Coração de Jesus nos corações de todas as pessoas. Estas palavras pertencem ao início de nossa história fundacional. Quando Pe.
Arnaldo escreveu um esboço de Regra para a SVD como Congregação
Religiosa, em 1884, escreveu também um lema para a SVD: Ante a luz
do Verbo e o Espírito da graça afastem-se as trevas do pecado e a noite
do paganismo. E acrescentou o primeiro lema: e Viva o Coração de Jesus nos corações de todas as pessoas.
A primeira parte nos lembra a espiritualidade Trinitária em que Pe. Arnaldo
escreve: Como nossa Congregação é consagrada ao Espírito Santo e ao
Verbo Divino, frequentemente rezemos a estas duas pessoas divinas; fazemos
LVWRSRUTXHHVSHUDPRVFRPFRQ¿DQoDVHUHVWDDYRQWDGHGR3DLHDRDGRUDU
o Espírito e o Verbo, também adoramos o Pai, pois ele enviou ambos a nós.
O Verbo Divino é essencialmente luz e o Espírito é essencialmente amor; por
isso é de sua natureza penetrar nas trevas da incredulidade e nas trevas do
pecado.11 Para Pe. Arnaldo estes pensamentos foram o motivo mais profundo para toda nossa obra missionária, onde quer que estejamos no mundo.
Em sua mente e na da Geração Fundante, o mundo do paganismo era o
mundo não cristão. O mundo do pecado também deve ser encontrado nos
países cristãos e nas pessoas cristãs, mesmo em nós, como escreveu Pe.
Arnaldo.

Justiça – Parte Integrante de Nossa Missão desde o Tempo da Fundação
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Espiritualidade Trinitária com Ênfase Especial no Sagrado Coração

Como vimos, Pe. Arnaldo acrescentou à sua oração programática as já
bem conhecidas palavras: Viva o Coração de Jesus nos corações de todas as pessoas. Aplicando estas palavras a nós, ele escreveu na época:
O Sagrado Coração de Jesus também
deve viver em nossos próprios corações pela sincera piedade e amor. É o
amor que também ama o vizinho a quem
vê (cf. IJo 4,20) e a quem faz o bem. O
necessitado precisa ser reanimado, o
errante instruído. O caminho para as
boas obras espirituais é preparado pelas boas obras corporais. Não devemos
esquecer as pobres almas do purgatório.
Tudo isto nós mesmos deveríamos fazer
e, por nosso exemplo, deveríamos mover
outros a fazer o mesmo.12

Sagrado Coração e Bom
Pastor – Ícone no quarto
de Arnaldo Janssen

A fé Trinitária de Pe. Arnaldo, com ênfase especial no Sagrado Coração, nos leva, como dizemos hoje, a praticar a justiça social. É o
fundamento sobre o qual, em resposta aos sinais dos tempos, cada
geração da família Arnaldina constrói sua prática de justiça social.
A Trindade e o Sagrado Coração
Pe. Arnaldo aprofundou ainda mais estes pensamentos ao fazer certas
observações interessantes sobre o Sagrado Coração de Jesus:
O Sagrado Coração não pertence a uma pessoa humana, mas à
Pessoa do Verbo Eterno. No Sagrado Coração, portanto, habita
toda a Santíssima Trindade: a onipotência do Pai, a sabedoria e
a beleza do Filho, o amor e a riqueza do Espírito Santo... Verdadeiramente, o Sagrado Coração é o mais alto trono da Santíssima Trindade.
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A Santíssima Trindade também vive em nós. Pe. Arnaldo escreve
como isto acontece:
A Santíssima Trindade habita no Sagrado Coração de Jesus e
por Sua mediação, virá para fazer sua morada em nós como Jesus prometeu.13

E resumindo estes pensamentos, ele e todos os membros da Família
Arnaldina começaram a dizer:
VIVA DEUS UNO E TRINO EM NOSSOS CORAÇÕES E NOS
CORAÇÕES DE TODAS AS PESSOAS.
O Deus Uno e Trino vive em nós e, pelo amor mútuo, nos faz dar este
amor ao povo ao qual Deus nos envia.
2'4)706#14+'06#&14#
Como você aprofunda sua vida e missão à luz
do Sagrado Coração?

Resposta Social de nossa Geração Fundante
Ao lidar com este tema, nossa inspiração vem da oração de Pe. Arnaldo:
VIVA DEUS UNO E TRINO EM NOSSOS CORAÇÕES E
NOS CORAÇÕES DE TODAS AS PESSOAS.

Relacionamento Justo com Deus
Na espiritualidade Trinitária de Pe. Arnaldo, o Deus Uno e Trino –
que é Amor – vive no Coração de Jesus e tem sua morada também em
nosso coração humano. Mas ali o Deus Uno e Trino não deveria apenas habitar como um “fantasma num túmulo”; o Deus Uno e Trino

Resposta Social de nossa Geração Fundante
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deveria estar vivo. Quando o Deus Uno e Trino realmente vive nos
corações das pessoas, o amor de Deus Uno e Trino os move a devolver
a Ele, pelo amor, os demais seres humanos e toda a criação de Deus.
E com isto chegamos à compreensão atual de justiça: Relacionamento justo com Deus, relacionamento justo
com os demais seres humanos, relacionamento justo com a criação.
Viva Deu Uno e Trino em Nossos Corações – Relacionamento Justo com Deus
na Vida das SSpS e SVD.
Primeiro olhemos para a forma de Pe. Arnaldo sugerir que vivamos no relacionamento justo com Deus.
Viver no relacionamento justo com Deus
era a intenção dos exercícios religiosos, oraSacrário da Trindade na
Igreja
Superior São Miguel
ções, devoções e adoração que aconteciam
ao longo do dia, especialmente a Oração
do Quarto de Hora. Todas as nossas orações, vindas de um coração
cheio de amor a Deus, deveriam ser sinais de nosso reconhecimento
do amor de Deus Uno e Trino.
2VLJQL¿FDGRGHWmRLQWHQVDYLGDGHRUDomRpEHPHEHODPHQWHH[SUHVso por M. Theresa de Calcutá:
Ame a oração – sinta muitas vezes ao dia a necessidade de rezar; e lute para rezar. A oração alarga o coração até a capacidade de conter em si mesmo o dom de Deus. Peça e busque, e
VHXFRUDomR¿FDUiJUDQGHRVX¿FLHQWHSDUDUHFHErORHJXDUGi-lo como sendo seu próprio.

3HODRUDomRQRVVRVFRUDo}HVQmRDSHQDVVHWRUQDUmRJUDQGHVRVX¿ciente para Deus, mas a oração também tornará nossos corações tão
grandes que as pessoas e toda criação de Deus terão nele um lugar. É
o fundamento de nosso ser capaz de viver no devido relacionamento
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com nossos irmãos e irmãs e com toda a criação. O que é verdade para
nós também é verdade para todas as pessoas que não vivem uma vida
em votos como, SSpS e SVD.
Viva Deus Uno e Trino nos Corações de todas as Pessoas – Pessoas
em Geral que Vivem no Relacionamento Justo com Deus
Aqui destacamos algumas formas pelas quais Pe. Arnaldo queria fortalecer o amor de Deus no povo: o apostolado do retiro e da mídia.
Apostolado do Retiro
Pe. Arnaldo queria promover o amor a Deus nos corações de todas
as pessoas através do apostolado do retiro, na Casa Missionária
São Miguel e no convento das Irmãs Missionárias:
Sobre o retiro Pe. Arnaldo escreveu:
A experiência nos ensina quão proveitosos são os retiros para
padres e leigos. Libertam-se dos pecados que por um bom tempo
mantiveram escondidos; pelas orações, meditações e leituras são
renovados espiritualmente. Muitos jovens visitantes que pensam
em se dedicar ao serviço na Igreja são inspirados pela boa participação nas celebrações da igreja e pelo canto. E como não falta
o necessário para o corpo, e por causa da linda paisagem aqui,
muitas vezes gostam de voltar trazendo consigo outros, fazendo
o número de participantes crescer a cada ano. Ver tais frutos nos
FRQVRODDSRQWRGHQmROLJDUPRVSDUDDVGL¿FXOGDGHVSUREOHPDV
que os retiros nos causam.

Apostolado da Mídia
Na segunda edição de sua revista ilustrada da família, a Stadt Gottes de janeiro de 1878, escreve:
Querida Santa Cidade de Deus, agora pode começar suas
viagens a todas as regiões da Alemanha. Que o Senhor e sua querida
mãe ajudem para que se preservem em muitos corações o amor à
santa religião e ao grande Criador de todos os corações...

Resposta Social de nossa Geração Fundante
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Viva Deus Uno e Trino nos Corações de TODAS as pessoas – SSpS
/ SVD / Mulheres e Homens Leigos – Exemplos Concretos
2GHYLGRUHODFLRQDPHQWRFRP'HXVVHPDQLIHVWDQDFRQ¿DQoDHP
Deus.
Pe. Arnaldo dá este conselho de forma poética:
&RQ¿HQR6HQKRUHPWRGDVDVVLWXDo}HVVHMDGHGLDRXQDQRLWHHVcura. Seja vendo nuvens de tempestade sobre a cabeça ou o sorriso
gentil do sol. Deixe tudo em suas mãos.
Ó, ele pensa tudo bem para você. Quando chegar a hora, ele vai
acalmar as tempestades, você estará seguro em seu cuidado.

O relacionamento justo com Deus se mostra também na obediência – no fazer a
vontade de Deus. Mas, como se descobre
a vontade de Deus?
Pe. Arnaldo relata como discerniu a vontade de Deus na fundação da casa missioQiULD5HÀHWLXDVVLP
Se já era hora de estabelecer uma Casa
Missionária na Alemanha por um bom
Pe. Arnald Janssen
tempo, este santo projeto se tornou mais
urgente agora. Por causa do Kulturkampf (luta entre o governo e
a Igreja), novos padres não podem se empregar na Prússia. Por
isso, devem ter a oportunidade de se dedicarem às missões estrangeiras. Quem assumiria a fundação da casa missionária? Os padres que trabalham em paróquias, não deveriam deixá-las, pois
um sucessor para as tarefas seria barrado pelo governo. Padres
recém ordenados são jovens demais para o trabalho. Quem o faria
então? Você [Arnaldo] começou a escrever para as missões. Escrever é bom, mas não basta; é preciso trabalhar por elas; por isso
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faça-o você mesmo, cuide deste projeto tão necessário. Você percebe que deve ser começada uma escola apostólica, que, iniciando
pelo Latim, vai ensinar as demais matérias. Como esteve lecionando no Ensino Médio por 12 anos, não pode negar o fato de que
sua vida o preparou bem para tal tarefa até aqui. Por isso, aceite a
vontade de Deus e comece o trabalho com coragem!14

O Relacionamento justo com Deus se mostra na aceitação do sofrimento. Pe. Arnaldo teve que passar por muitos sofrimentos em
sua vida. Em 1903 escreveu a um confrade:
Também eu tenho sofrimentos muitas vezes, mais do que você pode
imaginar, mas tento tornar-me diariamente uma oblação a nosso
Pai Celeste, em união com nosso Salvador.15
Não é admirável levar uma vida sem dor e preocupações, mas é
admirável manter o que é difícil de fazer e duro de aguentar, na
força do Espírito Santo e em união com Cristo.16

Pe. Arnaldo não apenas experimentou sofrimentos, também recebeu a força de suportá-los. Às Irmãs escreveu: Os sofrimentos que
Deus envia, não hão de superar nossa força. Se Deus envia sofrimentos, então também dá a força de suportá-los.17

2'4)706#14+'06#&14#
Como você desenvolve um relacionamento justo com Deus?
5HÁLWDVREUHVXDYLGDGLiULDHPLVVmR

Relacionamento Justo Uns com os Outros
Nossa Geração Fundante inclui outros membros, tais como José Freinademetz, Madres Maria, Josefa e Theresia Messner.
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Conforme Pe. Arnaldo e Pe. Freinademetz
Nosso ponto inicial aqui está nesta palavra de Pe. Arnaldo em 1901:
No mundo tudo parece tão sombrio. Por isso, quem ama a Deus
precisa fazer todo o possível para chegar a uma mudança.

Esta situação triste do povo é causada por pessoas que não vivem no devido relacionamento uns com os outros. Assim nossos
santos nos dão alguns conselhos valiosos para viver no relacionamento mútuo justo e tornar o mundo um lugar melhor para
viver.
Conselhos de Pe. Arnaldo
Ao Pe. Superior Franz Tollinger, no Brasil, escreveu em 1900:
Acima de tudo, é necessário nunca falar ou agir quando estiver
excitado e chateado.
Em 1901 escreveu, novamente, ao Pe. Tollinger no Brasil:
Você não chegará a nada no serviço do Senhor, sem se dar su¿FLHQWHPHQWHEHPFRPRVRXWURV
Pe. Arnaldo, numa palestra espiritual em 1897, disse:
Ser sempre bondoso com os outros exige grande esforço. Mas
LVWRDJUDGDPDLVD'HXVTXHRVDWRVGHPRUWL¿FDomRH[WHUQD
Aos recém ordenados padres, Pe Arnaldo disse:
Precisamos aprender a falar e manter-nos calados na hora
certa.18
Pe. Arnaldo disse:
Quem sabe iluminar os olhos tristes é uma boa pessoa.
Pe. Arnaldo tem alguns bons conselhos para a vida em comunidades
internacionais, multiculturais:
Ele era alemão e se sentia como alemão. E esperava que a cultura alemã nunca desaparecesse da face da terra – mesmo quando os alemães
migraram a outros países, tais como os Estados Unidos.
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Ao padre diocesano Pe. Aloys Thiele, que queria que a SVD começasse uma escola técnica para jovens alemães perto de Chicago, escreveu
estas palavras interessantes que talvez também podem ajudar-nos:
Naturalmente sou avesso a qualquer nacionalismo extremo, mas
QmRPHSDUHFHVHUXPGHVD¿RSURPRYHUPRVQRVVDQDWXUH]DDOHPm QmR H[FOXVLYDPHQWH PDV R VX¿FLHQWH SDUD DVVHJXUDU TXH
seja preservada do perigo de declínio, e, ao mesmo tempo, onde
possível, escolher formas de evitar que outras nacionalidades se
sintam rejeitadas.

Conselhos de Pe. Freinademetz
Pe. Freinademetz disse a seus missionários na China:
“A linguagem do amor é a única língua
estrangeira que todos entendem.” 19
“Primeiro amor, segundo amor, 70 x 7 vezes amor. E 7 milhões x 7 vezes, também
amor. Amemos como Jesus nos ama”.
“A lei em todas as nossas casas deve ser
o amor, paz, boa vontade, amizade, sinFHULGDGH¿GHOLGDGH´
Pe. Joseph Freinademetz

“Qual o proveito em conhecer todos os erros dos outros, sem conhecer nossos próprios?”

“Deveríamos fazer o melhor durante nossas refeições, para permitir que o amor e a consideração, a modéstia e o bom comportamento também se sentassem à mesa.”
“Evitemos o espírito de criticismo, que pensa ser muito inteligente,
ao descobrir uma falta em todo lugar.”

Os Conselhos das três Madres Fundadoras
Algumas palavras do Manual dos Promotores de JUPIC podem
introduzir bem as seguintes palavras das três Madres Fundadoras.
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Comunidade é o resultado e o solo fértil para uma vida de amor.
A comunidade existe onde há justiça, onde se entende a justiça como relacionamentos justos. A comunidade oferece o solo
para os carismas serem descobertos e desenvolvidos, para que
as pessoas participem e contribuam com os dons que receberam.
Os religiosos oferecem um grande exemplo de comunidade e de
trabalho conjunto na formação da comunidade como um lugar
de justiça e revelação de Deus.20

Madre Maria
Em suas cartas à Argentina, Madre Maria
tentou ajudar a superiora Madre Andrea
Gertrudis Hegemann (2º Capítulo Geral
SSpS em 1922: “Considerando que Andrea Hegemann é um dos primeiros quatro membros da Congregação, o Capítulo a
votou para dar-lhe o título de Madre”) e as
três primeiras Irmãs a formar comunidade
com ela, como lugar de justiça, lugar onde
as Irmãs vivem em relacionamentos justos
umas com as outras.
Madre Maria
Helena Stollenwerk
No começo deste parágrafo tem uma palavra de Arnaldo Janssen à Madre Maria, e
que Madre Maria escreveu à Madre Andrea, em 28 de novembro
de 1896:
O Rev. Superior [Pe. Arnaldo] me pediu para rezar, sempre de
novo, pela graça de nenhuma Irmã jamais ser tratada injustamente.
Por suas cartas, Madre Maria tentou ajudar as Irmãs a evitarem
injustiças e a serem comunidades de justiça.
Em 2 de fevereiro de 1896, Madre Maria escreveu às primeiras
Missionárias Servas do Espírito Santo na Argentina:
E agora, queridas Irmãs, cresçam no santo amor a Deus e no
verdadeiro e sincero amor fraterno. ... Vocês sabem, queridas
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Irmãs, quantas vezes tenho repetido as mesmas coisas aqui e como
imploro que as Irmãs cuidem de como falam, para não magoarem
umas às outras por suas palavras ou conduta apressada e, por
outro lado, que não se ofendam facilmente, pois isto quase sempre
se deve a algum mal-entendido.
Sim, queridas Irmãs, isto é especialmente importante para vocês.
Vocês estão juntas num grupo menor. ... Prestem atenção à consideração mútua. ... Caso algum mal-entendido
ou fraqueza humana nos leve a ofender a caridade, não descansemos enquanto as coisas
não se acertarem e todas serem novamente um
coração e uma alma.
Parece que Madre Andrea achou difícil sua
função de superiora. Em suas cartas, Madre
Maria tenta ajudá-la a realizar seu trabalho
de superiora.
Numa carta de 23 de julho de 1897, Madre
Maria escreveu à Madre Andrea:
Madre Andrea
Gertrudis Hegemann Querida Ir. Andrea, você certamente se lembra
da primeira palestra em nossa pequena casa
(Três Tilhas). O Pe. Superior recomendou preocupar-nos mais com
nossas co-Irmãs do que conosco mesmas. Esta palestra foi, de alguma forma, o fundamento sobre o qual nossa Congregação deveria se desenvolver.
Em 12 de setembro de 1897, Madre Maria escreveu à Madre Andrea:
Antes da Ir. Rosa [Ernestina Strassner, a primeira SSpS da Argentina] entrar em retiro, [antes dos primeiros votos] todas vocês devem fazer uma cerimônia de reconciliação; reconciliem-se
mutuamente de coração, e assim vai começar uma vida nova no
santo amor mútuo.

Madre Josefa
Madre Josefa também foi uma pessoa que promoveu a justiça como
relacionamentos justos umas com as outras. Aqui algumas palavras:
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“Quem disser uma palavra de consolo a uma pessoa triste, dá a
mão a Jesus.”
“Ao dizer algo, faça-o por amor.”
“O amor não pode morar num coração devastado pela inveja.”

Madre Theresia Messner
Madre Theresia Messner, em suas cartas, aconselha as Irmãs no caminho de
relacionamentos justos.
Numa situação crítica real de justiça
como relacionamento mútuo justo, em
setembro de 1917, no auge da Primeira
Guerra, escreveu numa carta às Irmãs:
Todas nós, queridas Irmãs, seja qual
for a nação a que pertencemos, sofreMadre Theresia
mos e ansiosamente nos preocupamos
Margaretha Messner
com nossos familiares no front ou em
casa, e com nosso querido país de origem. O próprio Senhor
Deus colocou em nossos corações o amor a nosso país; é justo,
nobre e bom.
Mas este amor pela pátria, apesar de justo, não deve ir longe demais; não pode se tornar aversão, falta de consideração, amargura ou ódio para com os de outra nacionalidade. Isto é contrário à lei de Deus que nos manda amar nosso próximo como a nós
mesmos e até a não excluir os inimigos de nosso amor. Pois todas
DVSHVVRDVOHYDPDLPDJHPGH'HXVWRGRVVmR¿OKRVGD~QLFD
grande família de Deus, todos destinados a ir ao céu um dia.
Além disto, queridas Irmãs, pertencemos a uma Congregação
Missionária com membros de diferentes países. ... Mesmo que
nossos corações sangrem pelos familiares e nosso país devido
ao grande sofrimento causado pela guerra, precisamos cuidar,
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com o povo e com as Irmãs de outras nacionalidades, para não
ofender sua sensibilidade nacional por meio de observações sem
caridade, julgamentos ou críticas ofensivas.

A carta continua longamente nesta linha e encontra eco em outra carta, escrita em dezembro de 1918, depois do armistício:
Mas agora, queridas Irmãs, o que devemos fazer? Como escrevi
DQWHULRUPHQWHSUHFLVDPRVHYLWDU¿UPHPHQWHMXOJDURVLQLPLJRV
de nosso próprio país e nos pronunciar sobre certo e errado. ...
[Fazê-lo é assunto de Deus.] ... Acima de tudo, queridas Irmãs,
precisamos resguardar-nos de qualquer frieza ou falta de caridade para com as Irmãs de outras nacionalidades. Longe de nós
permitirmos recriminações mútuas quanto a atitudes incorretas
ou comportamentos de uma nação para com a outra.
Seja quem formos, Alemães, Holandesas, Austríacas, Inglesas,
5XVVDV$PHULFDQDVHWFQyVTXHULGDV,UPmVVRPRVWRGDV¿OKDV
GD~QLFDJUDQGHIDPtOLDGH'HXV¿OKDVH,UPmVGDPHVPD&RQgregação, unidas pelos laços do santo amor.

Resumo de pensamentos sobre justiça e relacionamentos justos
com Deus e uns com os outros
Todas estas palavras da Geração Fundante sobre justiça e relacionaPHQWRVMXVWRVFRP'HXVHXQVFRPRVRXWURVQRVGHVD¿DP3DUDQyV
¿OKDVH¿OKRVGH3H$UQDOGRHKHUGHLURVGHQRVVD*HUDomR)XQGDQWH
Justiça (PIC) deve ser um estilo de vida enraizado em nossa Espiritualidade Trinitária. Justiça (PIC) é resultado da vida de Deus Uno e
Trino em nossos corações. O Deus Uno e Trino quer ser ativo em nós,
quer transformar nossos corações para que se encham de amor por
ele e pelos demais seres humanos. E as palavras de nossa Geração
)XQGDQWHSRGHPQRVDMXGDUDYLYHUjDOWXUDGHVWHGHVD¿RPRVWUDQGR
como podemos deixar o Deus Uno e Trino agir em nossos corações.
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Uma vez transformados os corações e vivendo em relacionamentos
justos uns com os outros, podemos sair transformando nosso mundo,
pelo relacionamento especial com aquelas pessoas que, muitas vezes,
sofrem devido à injustiça social.
2'4)706#514+'06#&14#5
Como você desenvolve relacionamentos justos com os outros?
&RPRYRFrOLGDFRPD,UPm&RQIUDGHFRPTXHPWHPGLÀFXOGDGHGHVH
relacionar?
5HÁLWDVREUHVHXUHODFLRQDPHQWRFRPRVSDUFHLURVGHPLVVmR

Relacionamento Justo com os Pobres
Quando Pe. Arnaldo veio a Steyl, em 1875, os efeitos da Revolução
Industrial estavam à sua porta. Steyl pertence à comunidade política
e à Paróquia de Tegelen. Desde 1870, a maioria dos pequenos agricultores e trabalhadores casuais de dentro e fora de Tegelen haviam
deixado suas lavouras, para encontrar trabalho nas olarias de tijolos
e telhas, bem como nas fundições de ferro e fábricas de tabaco. As
horas de trabalho eram longas e o pagamento, pequeno e as crianças também eram empregadas.
Havia doenças como a cólera,
o sarampo, a escarlatina, o tifo.
O alcoolismo tinha um efeito muito ruim, especialmente
nas famílias.21 Certamente,
Pe. Arnaldo e os residentes da
Casa Missionária São Miguel
e dos Conventos das Irmãs enfrentavam a questão social. E
RTXH¿]HUDP"
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Exemplos de nossa Geração Fundante – Pe. Arnaldo e os pobres, conforme testemunho de seus confrades:
Pe. John Weig lembra:
Quando o curso de teologia ainda estava em Steyl, o Fundador introduziu o costume de visitar as casas dos pobres, assim
como fazem os membros da Sociedade de São Vicente de PauOR'HVLJQRXHVWDWDUHIDDRV¿OyVRIRVHWHyORJRV6WH\OQDpSRca, ainda não era a vila próspera que se tornou a partir de então. À margem das dunas de areia de Steyl, em todo o percurso
até Tegelen, se estendiam olarias de telhas. De fato, a cidade
de Tegelen muito provavelmente deve seu nome à palavra Latina para telhas – tegulae. Uma parte considerável do povo
local dependia destas olarias para sua escassa sobrevivência.
Cada dia, uma multidão razoável de pessoas empobrecidas se
reunia na entrada do seminário e recebia uma boa refeição do
Irmão Porteiro. Também visitávamos os pobres em suas casas.22

Pe. John Peil:
2 TXH LQÀXHQFLRX R )XQGDGRU D LQWURGX]LU HVWH FRVWXPH IRL D
consideração de que os confrades nas missões, muitas vezes, teriam que lidar com os pobres. Deveriam ter, pelo menos, alguma compreensão das necessidades das classes mais pobres de
nossa sociedade. O Fundador também introduziu conferências
regulares para os pobres. Todos os merecedores pobres em Steyl
e seu entorno eram buscados, para fazer uma lista dos nomes.
Então os teólogos, antes da Ordenação, eram enviados em duplas, durante o tempo livre, para visitar os pobres, assim como
nosso Salvador enviara os Apóstolos. Para fazer doações maiores aos pobres, tais como prover roupa de cama, vestuário ou
GLQKHLURHUDQHFHVViULDDSHUPLVVmRGR(F{QRPRRXRXWURR¿cial. Em certos casos, o próprio Fundador deveria ser abordado
para uma ajuda. Claro, esperava-se que os teólogos buscassem
mais benfeitores fora da própria comunidade. Poderiam dispor livremente de tudo o que os benfeitores lhes davam. Uma

Resposta Social de nossa Geração Fundante

43

vez por mês, todos os envolvidos na ajuda aos pobres deviam
participar de uma conferência, presidida pelo próprio Fundador, quando possível. Cada indivíduo era obrigado a relatar suas
atividades, seu sucesso e falhas, experiências especiais, novas
formas e métodos de ajudar os pobres, etc. O Fundador repetidamente lembrava aos teólogos o objetivo de tal atividade caritativa: observar e entender a miséria e a carência; encontrar novas formas e pessoas totalmente novas para a ajuda necessária;
induzir os leigos a colaborarem em atividades deste tipo, etc.23

Pe. August Arand:
A turma do Padre Piel organizou um grupo para cuidar dos pobres e necessitados em Steyl e Tegelen. Meu irmão Gregório, que
antes era pedreiro, recebeu a tarefa de construir uma pequena
casa, sem cobrar, para uma família pobre em Steyl. 24

Ir. Brendgen lembra como o Fundador certa vez deu uma mobília
completa ao empobrecido Jan van Dijk. Outra vez também deu uma
cama mais confortável a uma mãe grávida.25
,U/XGJHUXV0ROOHPHLHU
Pe. Arnaldo fazia questão de os pobres serem bem cuidados em
todas as nossas casas. Em Steyl e São Gabriel isto era feito em
larga escala. Também estipulou na Regra que o Irmão Porteiro recebesse os pobres com bondade e lhes desse tudo o que o
Superior permitisse. Em Steyl frequentemente enviou o Irmão
Christopher aos pobres na vizinhança com carne e outros itens.
Quando estava na Santa Cruz e em Roma, ele repetidamente me
recomendou o cuidado dos pobres. Em Roma ordenou que duas
mulheres recebessem pão diversas vezes por semana e isto foi
feito por anos. Outras pessoas pobres também vinham na portaria diariamente.26

Pe. Arnaldo permitiu que uma Irmã SSpS tivesse um posto de ajuda
aos pobres no Convento de Steyl.
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Madre Josefa e os Pobres
Madre Josefa foi uma pessoa com um coração para os pobres.
É lembrada como tal em sua cidade natal de
Issum. Na entrada da igreja pode ser visto
um monumento com algumas de suas relíquias. Este monumento é feito de madeira e
prata. A madeira é de nogueira. Ao olhar o
memorial, vê-se, por primeiro, quatro peças
GHPDGHLUDVHSDUDGDVXPDGDRXWUDSHOD¿WD
Madre Josepha
de prata em forma de cruz. Debaixo da cruz Hendrina Stenmanns
está o disco redondo que simboliza o mundo.
Atrás de uma parte do disco estão as relíquias de Madre Josefa.
Este memorial deseja expressar quatro pensamentos com uma mensagem sobre Madre Josefa: fé, amor ao povo, disposição de ajudar
todos os necessitados, trabalho incansável.
Como jovem, Hendrina ajudou sua mãe no cuidado da casa: descascando batatas, limpando e tirando o pó do quarto. Mas seu trabalho
principal era cuidar dos irmãos e irmãs menores.
Fora da família, também buscava oportunidades de ajudar as pessoas.
Assim, encontrou um velhinho que morava na vizinhança, totalmente
dependente. Sempre que desejava algo, Hendrina tentava satisfazer.
Quando sua mãe assava pão, assava um pão pequeno para Hendrina.
Hendrina, porém, não o comia, mas levava ao pobre homem.
Como adolescente, Hendrina continuou suas obras de caridade. No
tempo livre cuidava dos doentes em Issum. Uma vizinha de Hendrina
disse: “Naqueles dias não tínhamos um hospital em Issum. E por que
o teríamos? Dineken (forma curta para Hendrina) cuidava de todos os
GRHQWHV´$OJXPDVGDVIDPtOLDVPDLVULFDVHP,VVXP¿FDUDPWmRLPSUHVVLRQDGDVFRPVHXWUDEDOKRTXHDDSRLDYDP¿QDQFHLUDPHQWHDVVLP
sempre tinha algo a dar aos pobres e doentes.
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O povo não pensava na necessidade de um hospital para cuidar dos
doentes, pois tinham Hendrina. Por isso, poderíamos dizer que ela foi
DSHUVRQL¿FDomRGDRSomRSHORVSREUHVHQHFHVVLWDGRV
Ajudando as Infelizes Vítimas de Catástrofes Naturais
No Ano Novo de 1881 a Holanda sofreu extensas enchentes. A revista
da família, de Steyl - “Die Heilige Stadt Gottes”, as relatou e mencioQRXHPSDUWLFXODUDFRQGLomRGHPXLWDVYLODVQDSURYtQFLDGH/LPEXUJ
“que estavam quase totalmente esquecidas e sem ajuda”.
Consideramos ser uma santa tarefa da caridade Cristã colocar
em nossa revista e aos nossos compassivos leitores [na Alemanha] uma boa palavra sobre estas pessoas pobres; e esta tarefa
convoca a todos muito convincentemente, pois a casa missionária foi salva pela bondosa providência de Deus, do tipo de sofrimento que atingiu tantas vilas em nossa vizinhança. Lembrando
aos leitores a promessa do Senhor “Bem aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia!” – nós repassamos o
pedido de apoio em favor deste povo infeliz. Qualquer um que esteja ciente da bênção de Deus pelos bens desta terra, não deveria
hesitar em oferecer um tributo de gratidão a Ele que é a causa
desta fortuna, tendo compaixão do povo sofredor, e alegremente
contribuindo com uma doação para aliviar as necessidades dos
demais seres humanos e irmãos na fé. Com alegria receberemos
os dons de amor oferecidos em favor dos necessitados. Devem
ser enviados ao Pe. Arnaldo Janssen, Reitor da Casa Missionária, em Steyl (entrega postal Kaldenkirchen), com a observação
‘emergência de alimentos’.27

Em nossa linguagem moderna diríamos que Pe. Arnaldo convidou os
leitores de “Stadt Gottes” a mostrarem solidariedade com as vítimas
de catástrofes naturais.
2'4)706#514+'06#&14#5
Quem são os pobres para você?
Como se relaciona com eles?
Qual a sua compreensão de pobreza?
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Educação a Serviço de uma Sociedade Justa
A Pastoral Educacional na América Latina
A Educação deveria ser o principal apostolado da SVD e SSpS na
$PpULFD/DWLQD3H$UQDOGRGHVFUHYHXVXDYLVmRGHVWHDSRVWRODGRQD
Argentina e no Brasil.
Quanto à Argentina, escreveu em setembro de 1902:
Em primeiro lugar precisamos determinar as metas a serem alcançadas
por nossos padres e Irmãs na Argentina; tudo o mais deverá ser feito de acordo. Os objetivos mais importantes, porém, são aqueles pelos
TXDLVEURWDRPDLRUEHP,VWRVHULDD HGXFDomRIRUPDomRGHSDGUHV
SDVWRUDOPHQWH]HORVRVHE DHGXFDomRIRUPDomRGHERQVSURIHVVRUHV
homens e mulheres, que vão trabalhar com zelo pelo bem de seus alunos.
Os meios para atingir estas metas são:
a. %RDDGPLQLVWUDomRGRVVHPLQiULRVTXHSRGHULDPVHUQRVFRQ¿Ddos.
b. Estabelecimento e administração de colégios de formação de professores, homens e mulheres.
c. Recrutamento de candidatos atenciosos para estas instituições nas

paróquias e famílias boas.
d. Procurar e assumir paróquias nas quais podem ser recrutados tais
candidatos. Cultivo da verdadeira piedade e instrução dos pais
SDUDHGXFDUHPEHPVHXV¿OKRV
e. $VVXPLUHDGPLQLVWUDUHVFRODVHOHPHQWDUHVD¿PGHGDUDRVDOXQRVXPDERDHGXFDomRIRUPDomRDMXGiORVDYLYHUDSDUWLUGDIp
e obter bons candidatos para os seminários e colégios de formação de professores.
f. Boa formação de nossos próprios padres, irmãos e Irmãs, para
serem depois os necessários professores.28
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No Brasil temos uma tarefa tríplice. Devemos ser ativos:
a.

1RWUDEDOKRSDURTXLDOD¿PGHHOHYDURQtYHOGDIpHGDSLHGDGH

b.

No campo das escolas elementares e colégios de magistério,

c.

No campo das escolas médias – e se necessário, superiores.

Destas três atividades a segunda é de especial importância. Pois, o que
é uma paróquia Cristã sem uma escola paroquial Cristã? É bem incompleta. E de onde vêm os professores Cristãos, se não dos colégios
Cristãos de formação de professores? Esta deve crescer a partir das
escolas elementares Cristãs que serão as escolas onde os professores em
formação darão suas aulas práticas.

Escola Técnica em Shermerville, EUA
O primeiro apostolado SVD e SSpS nos EUA foi uma escola técnica
para meninos alemães pobres, órfãos e abandonados. A pedra fundamental desta escola foi colocada em 8 de julho de 1900. A escola
começou a operar em 12 de agosto de 1900, com 8 alunos: quatro
faziam jardinagem e agricultura, dois eram serralheiros e aprendizes
de mecânica, um estava aprendendo a ser alfaiate e um, carpinteiro. O
objetivo desta escola, dedicada a São José, foi treinar bons artesãos e
homens Cristãos convictos.
Em suas notas pessoais de 1906, Pe. Arnaldo escreveu sobre o trabalho nos EUA:
Para termos um ponto de apoio na América do Norte, tivemos que
fazer a decisão de estabelecer uma escola para jovens comerciantes. É meu desejo que dela surja uma associação de bons artesãos
mestres e que assim cuidemos bem desta importante classe de pessoas. Encontrar bons lugares de trabalho para os aprendizes forPDGRVHPQRVVDVHVFRODVMXVWL¿FDRWUDEDOKRFRPHOHV'HYHPRV
colocar São José como modelo desta classe de pessoas; assim
que pudermos, façamos o melhor para transformá-los em Cristãos Católicos piedosos. Com o tempo espero bons resultados, e
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desejo que nossos padres, então, cuidem dos comerciantes e trabalhadores também em outros lugares.29

$TXL3H$UQDOGRSRGHULDWHUVLGRLQÀXHQFLDGRSHODYLVmRGH$GROI
Kolping, descrito anteriormente.
(VWD HVFROD FRPHUFLDO HVWDYD GH¿QLWLYDPHQWH OLJDGD j ³4XHVWmR 6Rcial” em Chicago. Num evento, em 14 de janeiro [1900], houve uma
palestra no ‘Lar São José em Shermerville, nossa Escola Técnica
alemã, uma contribuição à solução da questão social’.30 Hoje, não
mais falamos de Shermerville, mas “Techny”, em memória à escola
técnica.
Pe. Arnaldo também deu este conselho interessante, referente aos
aprendizes:
Quanto ao uso de aprendizes para as necessidades da casa, alguma consideração deveria, sem dúvida, ser dada quanto a isto,
especialmente se o rapaz está ali gratuitamente. Mas a consideração primária deve sempre ser a habilidade própria do aprendiz, quer mostre um talento para este ou aquele tipo de trabalho.
Os rapazes logo chegam a uma idade em que a pessoa começa
DUHÀHWLU6HYRFrWHQWDUEXVFDUSULPDULDPHQWHVXDSUySULDYDQtagem, ele em breve notará isto e, mais tarde, vai expressá-lo
sempre mais em conversas com outros. O resultado será uma
atenção reduzida; e ele consequentemente não mais coloca um
verdadeiro valor na boa educação que recebe. Mas, se genuinamente viverem e cuidarem de todas as necessidades intelectuais
e físicas, então terão uma reinvindicação para sua atenção, que
será recompensada cedo ou tarde, ao chegaram à idade da compreensão madura.31

Educação – uma Contribuição Especial no Serviço à Justiça Social
Justiça Social exige que cada membro da sociedade tenha as mesmas chances na vida, e isto inclui meninos e meninas, ao receberem
educação. Este serviço foi dado pelo apostolado escolar das Irmãs.
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O apostolado educacional, portanto, incluía meninos e meninas e as
estatísticas das escolas das Irmãs em Togo podem servir de exemplo.
A maioria dos alunos eram meninos; em 1904 havia mais de 2000.
Mas também havia um respeitável número de meninas nas escolas em
1904 – mais de 200. Não devemos esquecer que as escolas eram algo
novo em Togo.
O que foi dito aqui para Togo também vale para a missão em Nova
Guiné.
2'4)706#514+'06#&14#5
Quais os objetivos de seu apostolado educacional?
Como seu ministério educacional (de sua Província) lida
com as questões sociais na sociedade local?

Mídia a Serviço da Justiça
O objetivo missionário da “Stadt Gottes” era o mesmo que o da
Associação São Paulo, na Suíça,
para a promoção da boa imprensa.
Quando Pe. Arnaldo começou a
publicação da Stadt Gottes, escreveu:
Que nossa fé Cristã se torne
sempre mais a norma no Estado,
na família e na vida do indivíduo.

,UPmV66S6WUDEDOKDQGRQDJUi¿FD

A tarefa explícita da revista da família “Die Heilige Stadt Gottes” foi
a de lutar pela verdade e justiça.
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2'4)706#514+'06#&14#5
Quais os objetivos de sua pastoral na mídia?
Como a pastoral da mídia, em sua Provincia, lida com as questões
sociais na sociedade local?

Atividade Política a Serviço da Justiça – Pe. Arnaldo, o Político
8PGRVFRODERUDGRUHVPDLVFRQ¿iYHLVGH3H$UQDOGRHHQ¿PFRQfessor, Pe. Hermann auf der Heide, escreveu:
1DELRJUD¿DGRIXQGDGRUGH3H+)LVFKHUIRUDPPHQFLRQDGDV
suas atividades políticas. Quanto a estas deve haver cópias de
cartas nos arquivos do Superior Geral. Algumas cartas escrevi e
copiei. Escreveu, por exemplo, ao Príncipe Franz von Arenberg
e outros deputados do Partido Central em Berlim. Certa vez me
disse que tinha recomendado ao governo em Berlim a readmissão dos Lazaristas [Vicentinos] na Alemanha. E havia indicado
as obras de caridade de seu fundador, São Vicente de Paula.

Situação Política na Argentina
Pe. Arnaldo escreveu ao Pe. Superior
Heinz Becher, na Argentina, em 30 de
abril de 1894:
Por favor, pode partilhar comigo
seus pensamentos sobre a planeMDGD JUi¿FD" 2QGH VHUi IXQGDda? Tem um bom editor e, não
devemos temer que os radicais
de Esperança depois irão trabalhar contra nossas casas? – Talvez não consiga evitar tornar-se

Pes. Heinz Becher e
Hermann Löcken
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politicamente ativo, pois a luta entre a fé e o ateísmo começou
na arena pública. Mas depois vai avançar e confrontar as associações subversivas com as associações sociais cristãs. Ao
fazer isto, é importante escolher um bom nome; é importante
que seja um nome com odor religioso, ou escolher um nome
FRPVHQWLGRGXSORFXUWRHLQRIHQVLYRD¿PGHDWUDLUSHVVRDV
FRPPHGRGDUHOLJLmRHSHVVRDVUHOLJLRVDVD¿PGHH[SUHVVDU
a tendência já no nome, como por exemplo, em alemão se fala
de Bürgerclub – um clube social (ou um clube social cristão
em Esperança) ... Um leigo deveria ser o primeiro presidente,
provavelmente um espanhol, e um colono, o segundo.

O que pensa disto? Atualmente nosso mundo não será salvo
só com sermões e celebrações religiosas.
Usando Conexões Políticas para Ajudar os Cristãos Perseguidos
na China
Quando nossos primeiros missionários chegaram à China, eram protegidos pela França. O Bispo Anzer, SVD, mudou isto para seus missionários alemães; deixou a proteção da França, em favor da proteção
do Governo Alemão.

Pe. Joseph Freinademetz, 1898 na China
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Mas, em 1900, surgiu a pergunta: quem o governo Alemão está protegendo, apenas os missionários alemães ou também os cristãos chineses, perseguidos pelos próprios chineses? Pe. Arnaldo e nossos missionários estavam convencidos de que os cristãos chineses também
precisavam de proteção. Mas, o governo rejeitou isto e, para isto, tinha o apoio do Partido Central Católico no parlamento. Quando Pe.
Arnaldo ouviu sobre a atitude negativa do Partido Central, escreveu
uma carta ao líder do Partido Central no parlamento, pedindo que informasse a todos os membros do comitê executivo no parlamento sobre sua opinião.
Em sua carta cita o que dois deputados supostamente haviam dito, de
que o governo Alemão não tinha direito de agir em favor dos cidadãos
chineses, mesmo tendo se tornado cristãos, e que uma lei internacional não permitia cuidar dos súditos de outro estado soberano.
Pe. Arnaldo, então, escreveu:
Se o Partido Central proclama estes princípios, o Governo Alemão os tornará próprios. Mas quais serão as consequências?
Como resultado da morte dos dois missionários SVD, Nies e
Henle, o governo Alemão assumiu Kiautschou e a China a perdeu. Por isso, os missionários são odiados pelos chineses nativos. Querem vê-los fora do país. Se for proclamado o princípio:
a lei Internacional não nos permite cuidar dos sujeitos de outro
governo soberano, a China vai lembrar disto e deve-se temer o
início de uma nova perseguição, pior que a anterior; todos os
cristãos serão privados de sua propriedade e serão expulsos do
país. O que os missionários farão então no país?
Mui respeitados senhores, não pretendo dizer nada decisivo
(ou autoritário) nestas questões. ... Teria preferido manter-me
calado sobre toda a questão, mas como provavelmente haverá
um debate em sessão plenária [do parlamento] logo, pensei não
haver tempo a perder. O que quero, acima de tudo, é que nenhum
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destes princípios duvidosos com consequências tão abrangentes sejam aceitos, e que, quando uma nova perseguição começar e tudo for destruído, as pessoas não digam que os membros
do partido Central [Católico] no parlamento deve assumir a
responsabilidade por ela...32

Missão na Nova Guiné
Numa carta de 12 de janeiro de 1900, Arnaldo Janssen deu este conseOKRDR3H(EHUKDUGW/LPEURFNIXQGDGRUGDPLVVmRQD1RYD*XLQp
VREUHFRPROLGDUFRPRVR¿FLDLVGRJRYHUQRFRORQLDO$OHPmR
Sobre… sua conduta para com os
R¿FLDLVGRJRYHUQRDLQGDTXHURGLzer o seguinte:
Ao lidar com estes homens, por
favor, sempre mostre certa nobreza que, por um lado, é própria da
posição que ocupa e, por outro, da
posição do outro com quem está negociando. Por um lado precisa escolher com cuidado suas palavras,
mas também precisa saber como
dizer uma palavra aberta com certa
Pe. Eberhardt Limbrock
franqueza e nobreza, e fazê-lo sem
ferir o outro. Quanto a isto, [ferir o outro] precisa cuidar muiWRVHQmRORJRHVWDUiQR¿PGHVXDHVSHUWH]D3RULVVRSUHFLVD
VHPSUHIDODUFRPFRQVLGHUDomRPDVWDPEpP¿FDUORQJHGDEDjulação...
O governador é uma pessoa importante para você, e deve cuidar
de um bom relacionamento com ele. Na forma externa de suas
cartas, mostra certa mobilidade para com ele e outros; isto não é
à toa, mas muito importante. Estou convencido de que eu mesmo
poderia fazer um pouco mais neste sentido. Mas quando tiver que
lidar com pessoas do mundo, inclinadas a olhá-lo de cima para,

54

JUPIC e Nossa Geração Fundante

então isto é mais importante ainda; ao lidar com estas pessoas, irá mais longe, se ele tiver o mais profundo respeito para
com um Prefeito Apostólico. ... O Governador sabe bem que o
JDELQHWH>HP%HUOLP@H[LJHTXHRVR¿FLDLVHVWHMDPEHPFRPRV
missionários, para que o governo não perca o apoio do Partido
Central [Católico] para suas estratégias coloniais. Porém, isto
nunca deve contar ao Governador diretamente; seria um erro;
isto se espalharia, com exageros, como sendo arrogância e sede
de poder de um missionário Católico. Mas, se estiver em contaWRFRP$UHQEHUJHRXWURVKRPHQVLQÀXHQWHVQmRID]PDODOJXP
o Governador ouvir disto. O Governador precisa saber que está
tentando o melhor para se dar bem com ele; ... Já visitou o
Governador? Mostra interesse nos eventos felizes relacionados
com ele e no que está acontecendo na colônia?33

Protesto a Serviço da Justiça
Pe. Arnaldo escreveu ao Cardeal Prefeito da Sagrada Congregação
para os Religiosos em Roma, em protesto à nomeação de um novo
Pro-Prefeito Apostólico em Togo pelo Prefeito da Propaganda, Cardeal Gotti, que cedera à pressão do Governo Alemão, ao nomear um
padre SVD que Pe. Arnaldo não queria:
Não sei se algo ainda pode ser feito nesta questão. É uma questão de vital importância, pois parece que chegamos a um ponto em que os governos seculares ganham mais e mais controle
sobre a Igreja e, de fato, quanto às questões eclesiásticas mais
essenciais, como pode ser visto na forma de os superiores eclesiásticos serem nomeados. ... Na Alemanha, os católicos lutam
pela liberdade da Igreja. Mas o que acontece em Roma? Não
gosto de dizer isto, mas preciso dizê-lo, para sublinhar a seriedade da situação. Se o que o Cardeal Gotti fez se tornar conhecido na Alemanha (a não ser que foi um caso de coação), ele
não será respeitado.34
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Em questões de justiça, Pe. Arnaldo seguia sua consciência, sem considerar outras, talvez negativas, consequências para si mesmo.
Ênfase Moderna na Luta contra a Pobreza – Metas das Nações
Unidas para o Desenvolvimento e a Erradicação da Pobreza
A importância da educação, formal e informal, continua sendo frisada
hoje.
Os chefes de estados, reconhecendo sua responsabilidade coletiva
pelo desenvolvimento humano, traçaram oito metas para a erradicação da pobreza, a atingir até 2015, no encontro da Assembleia Geral
da ONU em 2000.

Encontro da ONU com participação da sociedade civil

Estas metas foram chamadas de “Metas da ONU para o Desenvolvimento do Milênio”. A primeira meta foi a erradicação da pobreza
extrema e da fome. A segunda foi a de atingir a educação primária
mundial. A terceira foi a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Outra meta foi a de erradicar as disparidades
de gênero na educação primária e secundária e eventualmente em todos os níveis de educação. E estas metas foram seguidas pelas Metas
do Desenvolvimento Sustentável da ONU no período de 2016-2030.
Nossos primeiros missionários, e particularmente as Irmãs, por seus
esforços educacionais, já contribuíram naquela época da Geração

56

JUPIC e Nossa Geração Fundante

Fundante na obtenção destas metas, mesmo sem conhecê-las.
As Metas também incluíam a redução da mortalidade infantil e a
melhoria na saúde materna. Foi em resposta a um pedido de Togo que
Pe. Arnaldo enviou algumas Irmãs para a formação de parteiras.
2'4)706#514+'06#&14#5
Você acredita que sua contribuição política poderia criar
uma sociedade mais justa?
Como trabalha na formação de uma sociedade mais justa
através de sua ação política?
Nas Metas da ONU, a pobreza, a educação e a saúde são as
maiores metas para lidar com os problemas sociais.
Você lida com estas questões em colaboração com VIVAT
Internacional ou outras organizações?
Veja as declarações e diferentes atividades de VIVAT em
KWWSYLYDWLQWHUQDWLRQDORUJ

Paz
Ligue os Botões da Paz
Olhamos como nossa Geração Fundante trabalhou pela justiça, no
sentido de relacionamentos justos com Deus e nossos parceiros humanos – dentro e fora de nossas Congregações. Ao fazer isto, também
já olhamos ao que nossa Geração Fundante fez pela paz. O Papa Paulo
VI disse:
Se quiser a paz, trabalhe pela justiça. (Mensagem para o Dia Mundial
da Paz de 1972).
E como podemos fazer isto? Uma palavra de Nelson Mandela ajuda:
Ninguém nasce odiando uma outra pessoa pela cor de sua pele
ou por sua origem ou religião. As pessoas precisam aprender
a odiar e, se conseguem aprender a odiar, podem também ser

Resposta Social de nossa Geração Fundante

57

ensinadas a amar, pois o amor vem mais naturalmente ao coração humano do que seu oposto.35

De fato, o que deve ser ensinado às pessoas é ligar nelas mesmas os
“botões da paz”.
Nas cartas aos membros de suas Congregações, nossos líderes fundantes – Pe. Arnaldo e Pe. José Freinademetz, Madres Maria, Josefa e
Theresia Messner – indicaram que tinham ligado seus botões da paz.
Por seus conselhos quiseram encorajar os confrades e as Irmãs a ligaUHPVHXVERW}HVGDSD]SDUDVHUHPSOHQL¿FDGRVSHODSD]QHOHVPHVPRVHSDUDTXHDPHVPDSD]SXGHVVHÀXLUGHVHXLQWHULRUDRVRXWURV
Tendo estes pensamentos, vamos agora olhar algumas palavras de
nossos Santos e nossas Bem-aventuradas.
Pe. Arnaldo a Serviço da Paz por seus Conselhos:
“Quando estamos com o povo que não gosta de nós, não devemos faltar com a genuína amizade.”36
“Se necessário, seja rígido, mas nunca insulte. A rigidez será
perdoada, os insultos nunca.”37
“Fique longe de nós qualquer tipo de discussão ou inveja; a
alegria de uma deveria ser a alegria da outra.”
“O verdadeiro amor eleva o coração acima de seu próprio ego,
DREHPFRPXPHDRTXHDMXGDDVGHPDLVSHVVRDV3URQWL¿TXH
se para as necessidades comuns com alegria. Quem esquece de
si e pensa no bem dos outros, possui também a paz e a alegria
do Espírito Santo que é o Deus do eterno amor.”38
³6HMDERQGRVDHFRUWrVQRFRPSRUWDPHQWRHQWmRÀXLUiDQDturalidade em nossa maneira de ser, a paz e a boa vontade em
QRVVRROKDUTXHVHGLIXQGHPTXDOSHUIXPHGHXPDÀRUTXHVH
SURSDJDDWRGDDiUHDRQGHÀRUHVFH´39
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“É bom fazer algo que sabemos ser do agrado de nosso vizinho,
i.e. dizer uma palavra amiga. Então tudo vai melhorar. Façamos obras de serviço amoroso uns aos outros.”40

Pe. Freinademetz a Serviço da Paz:
“Que proveito tem em conhecer todos os erros dos
outros, mas não seus próprios?”
“Mesmo que não possa dar
muito à outra pessoa, aproveite todas as oportunidades para fazer algo que o
faça feliz.”
“O primeiro é amor; o sePe. Joseph Freinademetz e
missionários SVD na China
gundo é amor; o terceiro é
amor. 70x7 vezes amor. E
sete milhões vezes sete também amor.”
“Quanto amor? Amemos uns aos outros como Jesus nos amou.
Então encontraremos a medida certa.”
“Nosso lema – escute-o e escreva-o em tua memória, em teu coração e em tuas mãos para que nunca esqueças e nunca percas
de vista: nosso lema é o amor.”

Madre Maria a Serviço da Paz:
“Cuide para que sempre esteja bondosamente disposta uma à
outra.”
“Nunca guarde nada contra uma outra pessoa; pois quando
cremos sofrer injustiça, normalmente é um mal entendido; a outra não queria nos ofender.”
“Não se preocupe com coisas que não são de sua conta.”
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“Se tiver que repreender ou corrigir uma Irmã, não se permita
deixá-la, antes de dar-lhe pleno perdão, e se disponha novamente com bondade, sem reservas para com ela. E depois, não
mencione novamente aqueles erros mais tarde, exceto por um
motivo muito especial...”
“Querida Irmã! Seu rosto por natureza tem uma expressão séria e você tem uma voz séria. Pelo bem da comunidade faça o
melhor para ser amigável e agradecida para com as Irmãs. Se
as pessoas fazem algo errado para nós, devemos prestar pouca
atenção e facilmente deixar passar e perdoar.”

Madre Josefa a Serviço da Paz:
“O amor vence os corações.”
“Se disser uma palavra de consolo a uma pessoa triste, está
dando as mãos a Jesus.”
“Ser feliz e alegre faz parte da santidade e preserva a paz em
sua alma”.
“O amor não pode estar num coração devastado pela inveja.”

Escolas a Serviço da Paz em Nova Guiné
Formados no espírito da
justiça e da paz, nossos missionários da Geração Fundante queriam que este espíULWRÀXtVVHHPVHXWUDEDOKR
ao povo que serviam – por
exemplo pelas escolas na
1RYD *XLQp 3H /LPEURck, fundador da missão em
Nova Guiné escreveu:

Primeiros Irmãos SVD missionários
na Nova Guiné
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“Ao reunir pessoas jovens de diferentes tribos e lugares distanWHVQDVSULQFLSDLVHVWDo}HVXQLPRVSDFL¿FDPHQWHVREXP~QLco teto os membros de muitas tribos totalmente desconhecidas
umas das outras. Aqui todos comem a mesma comida, vão à
mesma escola, e passo a passo aprendem, conforme a mesma
mensagem Cristã de paz, a se comunicarem uns com os outros
numa mesma e única linguagem. Pessoas que viviam como inimigos e não reconciliados uns com os outros, em constantes
FRQÀLWRVDTXLDERUGDPXQVDRVRXWURVHDWpVHWRUQDPDPLJRV
Tais amizades, até certo ponto, vão facilitar seus problemas
mais tarde, ao voltarem novamente para casa. Assim se desperta o espirito de unidade entre estas pessoas e se desenvolve uma
JUDGXDOFRQYLYrQFLDSDFt¿FD´41

Combatendo o Racismo pela Educação
Em 1905-1906 a SVD
e as SSpS começaram o
apostolado entre os Afro
Americanos pela educação. O apostolado educacional do Fundador
nesta missão foi curto.
Como o Pe. Alois Heick
teve que encerrá-la devido às ameaças contra Escola Elementar Santa Maria, Vicksburg, MS, 1906
“Os Primeiros Alunos” com as Irmãs Maria
sua vida, o Pe. Heick e
Heinemann, Bertranda Berning e Alexia Dulzo
as Irmãs SSpS foram à
cidade de Vicksburg. Ali
WDPEpPIRUDPFRQIURQWDGRVSRUJUDQGHVGL¿FXOGDGHV±XPDYLQGDGR
Bispo da Diocese onde se localiza a cidade de Vicksburg. No contrato
com a SVD escreveu:
Certas precauções devem ser consideradas e certas condições
devem ser colocadas, ao estabelecer missões entre os negros
em Vicksburg, Jackson e lugares nesta linha, rumo ao norte do
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estado. Estas missões não devem interferir com os padres ou o
povo das paróquias brancas. Os Padres de sua sociedade devem se restringir exclusivamente aos Negros: Devem manter a
Pi[LPDGLVWkQFLDGRVEUDQFRVHSDUDHVWH¿PDVLQVWLWXLo}HV
GHYHULDPVHHVWDEHOHFHUQXPDGLVWkQFLDVX¿FLHQWHGDLJUHMDGRV
brancos e com o consentimento dos respectivos pastores.42

3H$UQDOGRRULHQWRXRVXSHULRU3H)UDQFLVGH/DQJHSDUDSURFXUDU
uma forma desta restrição sobre a vida dos missionários ser mudada.
Porém, o apostolado escolar das Irmãs foi bem sucedido, pois, depois
de 70 anos de trabalho, pode ser dito o seguinte:
Em setembro de 1975, setenta anos depois do Pe. Heick tentar
abrir uma escola para negros em Merigold, Católicos negros
e brancos davam os primeiros passos gigantes no diálogo mútuo como iguais. Por setenta anos, as Irmãs haviam trabalhado
silenciosa, humilde,
mas consistentemente dentro do sistema,
lentamente formando
uma Igreja Católica
Negra no Mississipe
e Arkansas que conseguia dialogar e confrontar o racismo da
Igreja.43
Visita aos EUA - Pe. Bodems e Pe. Heick

2'4)706#514+'06#&14#5
Como você promove a paz em você, em sua comunidade,
no mundo?
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Relacionamento Justo com a Criação
Pe. Arnaldo e a Integridade da Criação
A Natureza é o Templo de Deus
Na primeira publicação de sua revista da família ilustrada, Die Heilige
Stadt Gottes, Pe. Arnaldo soletrou sua visão para esta nova revista ao
escrever:
A “Stadt Gottes” também será uma revista instrutiva, com o
objetivo de divulgar conhecimentos úteis, especialmente sobre
aquele louvado templo de Deus que é a natureza. Deus ali nos
colocou, para que a natureza nos proclame Sua existência, Sua
grandeza, Sua sabedoria e todas as Suas louvadas qualidades.

A Criação Proclama o Criador
Em janeiro de 1892, Pe. Arnaldo pregou o retiro para as primeiras
noviças SSpS – Madre Maria e companheiras. Na primeira palestra
também disse o seguinte, baseado em notas feitas durante a mesma,
por Margaretha Messner, depois Superiora Geral Madre Theresia:
“O Deus amoroso é a perfeição plena; nós temos apenas uma
H[LVWrQFLD HPSUHVWDGD &RPR DV FULDWXUDV SRGHP JORUL¿FDU D
Deus? Falam dele e o testemunham. As criaturas provam a existência de um Deus. É bom que as Irmãs entendam bem isto.”
“Tudo está propositalmente preparado no mundo das criaturas
– animais e plantas – como um todo e para as espécies. Algumas
vivem no ar, outras na água, outras abaixo da terra, outras no
frio norte. Todas foram criadas da forma mais adequada para
onde vivem.”
“Cada ser foi criado para o lugar em que vive. Algumas plantas
ÀRUHVFHPQDSULPDYHUDRXWUDVQRYHUmRRXRXWRQR´
“Quanto o olho humano pode ver e se deliciar! E quão maravilhosamente tudo é ajeitado! Daquilo que algumas criaturas
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fogem e detestam, outras procuram. Sim, quão maravilhosamente tudo foi ajeitado. Por exemplo, ao examinar uma abelha
com uma lupa, descobriremos, por assim dizer, um novo mundo.
O que tudo isto prova? Deve haver um Deus poderoso e inteligente que criou tudo.”
“Olhe como foi criado o nosso corpo – por exemplo, nossos
olhos. Quão maravilhoso é tudo isto!”
³7XGRVHUYHDXP¿PSDUWLFXODUSDUDRTXDOIRLFULDGR6yD
mão humana é uma obra de arte da criação,”
“Ou, veja os animais que vivem na água. A água em si já é
DOJRPDUDYLOKRVR7XGRVHUYHVHX¿PSDUWLFXODUGHDFRUGRFRP
aquilo para o qual foi ajeitado muito sabiamente.”
“É tarefa muito especial da Irmã missionária mostrar a existência de Deus a partir da natureza. Por isso, é muito bom coletar
pensamentos da natureza. A natureza proclama seu Deus, seu
Criador. Veja como as aves encontram seu caminho de volta
para casa, vindos de terras distantes, e depois retornam para lá.
Ó, que grande sabedoria
de Deus se esconde em
tudo isto.”
“Assim as criaturas nos
ensinam que existe um
criador, e à luz de sua vocação, as Irmãs deveriam
lembrar bem disto...”44

St. Rupert

Encorajando a Escrever Artigos de Ciência Natural
No século 19, as ciências naturais eram usadas contra a crença em
Deus. Pe. Arnaldo queria que seus padres agissem contra isto escrevendo bons e fascinantes artigos de ciência natural.
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O próprio Pe. Arnaldo escreveu tais artigos na bem respeitada revista alemã Natureza e Fé. Um artigo foi sobre vulcões e o outro foi
XPDUHÀH[mRVREUHRVSHQVDPHQWRVGHXPFLHQWLVWDQDWXUDOUHIHUHQWHj
espessura da membrana das bolhas de sabão!
Pe. Arnaldo gozando da Criação de Deus em S. Rupert, Áustria
Um de seus secretários particulares, Pe. Antonius Hilger, resumiu o
amor de Pe. Arnaldo pela natureza da seguinte forma:
Este homem de Deus olhava atentamente para toda a criação, a vida humana, animal e vegetal, um tanto como São
Francisco de Assis. Em todas as coisas encontrava o Deus
de seu coração em sua sabedoria, poder e beleza. Inimitável
era o ardor de sua fala admirada, sempre que via traços de
Deus nas coisas comuns da criação. Era possível sentir que
WRGRVHXFRUDomRHVWDYDDOLQDGDHUDLQVLJQL¿FDQWHGHPDLV
pois tudo o levava a Deus. Era amigo da natureza e amigo
GD PiTXLQD DPLJR GDV ÀRUHV H GRV FDPSRV GRV SUDGRV H
GRFKmRGDÀRUHVWD$QGDYDQRPDWRGH65XSHUWVyGHSRLV
de mexer nas folhas do chão com um bastão para expulsar
qualquer cobra venenosa, sobre cuja presença fora alertado. Muitas vezes nos deitávamos entre os arbustos de mirtilo... Arnaldo era amigo da água límpida das fontes e riachos
murmurantes, dos rios caudalosos e do mar agitado, amigo
das montanhas altaneiras, amigo das estrelas correndo pelo
universo. ...
Arnaldo mostrava sua admiração pelo fumegante Rio Salzach e as corredeiras do Fritzbach, em cujas margens não era
possível entender uma simples palavra, devido ao rugido e
borbulho da água. Observou: “Quão clara e penetrante é a
expressão do poder e da força divina, dos quais as forças da
natureza são simples e pálidas sombras. Quão inumeráveis
são os traços do ser não criado de Deus, revelados nas muitas belezas paralelas da criação”.

Resposta Social de nossa Geração Fundante

65

O Pe. Hilger escreve: A gente deveria ouvir o servo de Deus
IDODQGRWDLVSDODYUDVD¿PGHHQWHQGHUGHYLGDPHQWHFRPRVDíram de sua santa alma cheia da presença de Deus. Considero
uma graça ilimitada ser testemunha disto. Arnaldo via o brilho
do esplendor do rosto de Deus em tudo. ... Seu amor a Deus se
alimentava de tudo com mil raízes.

Madre Josefa e Integridade da Criação
Madre Josefa tinha um olhar para a beleza da natureza e conseguia
afetar os demais com seu entusiasmo pela natureza. Uma Irmã lembra:
Seu coração se deliciava pelo céu lindo, cheio de estrelas, e
SHODV ÀRUHV 0XLWDV YH]HV QRV FRQYLGDYD D REVHUYiODV MXQWR
com ela.

Ela motivava as Irmãs a agradecer a Deus pela beleza da criação.

Manifesto da Terra e VIVAT Internacional
Preâmbulo do Manifesto da Terra
Em 28 de junho de 2000,
no Palácio da Paz em Hague (Holanda) foi lançado
o Manifesto da Terra. No
seu preâmbulo lemos:
Vivemos num momento crítico da história
da Terra, um tempo
em que a humanidade
Pe. Antonio Pernia, SVD
precisa escolher seu
abençoa o escritório de VIVAT
futuro. Como o mundo
se torna cada vez mais interdependente e frágil, o futuro detém
grande perigo e grande promessa. Para seguir em frente, preFLVDPRVUHFRQKHFHUTXHHPPHLRDXPDPDJQt¿FDGLYHUVLGDGH
de culturas e formas de vida, somos uma única família humana
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e uma só comunidade da Terra com um destino comum. Precisamos unir-nos para criar uma sociedade global sustentável,
fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para este
¿PpLPSHUDWLYRTXHQyVRVSRYRVGD7HUUDGHFODUHPRVQRVVD
responsabilidade uns para com os outros, com a comunidade
maior de vida e com as futuras gerações.

A Fundação de VIVAT Internacional
Apenas alguns meses depois da publicação do Manifesto da Terra, em
novembro de 2000, durante um encontro conjunto especial da Direção Geral SSpS e da Direção Geral SVD, foi estabelecido o VIVAT
Internacional.
9LYDWGHULYDGRYHUER/DWLQR³YLYHUH´TXHVLJQL¿FD³YLYHU´³9LYDW´
expressa o desejo profundo por tudo o que existe: “que ele/a viva,
que todas as pessoas vivam, que toda a criação viva”. VIVAT Internacional expressa sua missão num pequeno slogan: “Juntos pela vida,
pela dignidade e pelos direitos”. Hoje, 14 Congregações Religiosas e
Sociedades integram o VIVAT Internacional. Querem promover, proteger e respeitar a vida em plenitude para todas as pessoas e a criação,
trabalhar na restauração da dignidade de cada pessoa humana, através
de sua abordagem dos direitos humanos.
Assinatura do Manifesto da Terra
Desta missão segue naturalmente que VIVAT Internacional e SVD
assinaram o Manifesto da Terra.
O então Superior Geral, Pe. Pernia, escreve sobre nosso relacionamento com o Manifesto da Terra:
Para nós, Missionários do Verbo Divino, cuidar da Terra é uma
questão não apenas de sobrevivência da terra, mas de nossa
própria espiritualidade e missão. Pois, cuidar da Terra é buscar a continuidade da criação como Palavra que nos fala de
Deus e sustenta a vida para toda a humanidade. 45
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Com estas palavras, Pe. Antonio Pernia, SVD, estava plenamente em
linha com nossa Geração Fundante.

Plantando uma árvore durante um Seminário de VIVAT nas Filipinas

2'4)706#514+'06#&14#5
Quais os problemas ambientais em sua área local?
Como você desenvolve relacionamentos justos
com a criação?
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Conclusão
As Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo e os Missionários do
Verbo Divino devem estar a serviço da vida e não da morte. JUPIC,
portanto, não pode ser apenas uma teoria; deve fazer parte de nossa
vida missionária. Deve ser nosso estilo de vida.
Nossa Geração Fundante não conhecia as palavras Justiça, Paz e
,QWHJULGDGHGD&ULDomR9LYLDPQXPDpSRFDHPTXHD,JUHMDR¿FLDO
lentamente acordava neste sentido. Apesar disso, as palavras que nos
deixaram, nos inspiram ainda hoje, fazendo de JUPIC um estilo de
YLGD 6H R ¿]HUPRV QRVVR OHPD9,9$ '(86 812 (75,12 (0
126626&25$d®(6SDVVDGHXPGHVHMRSDUDXPDUHDOLGDGH(Qtão, o Deus Uno e Trino há de viver em nossos corações.
O Deus Uno e Trino é em Si mesmo vida e amor. Desde toda a eternidade, Ele é o Deus que, como diz Santo Arnaldo Janssen, em Sua
“total bondade misericordiosa e poder abraça até mesmo o menor e
PDLVLQVLJQL¿FDQWHVHUQDFULDomR´
Este Deus Uno e Trino, vivendo em nós, nos faz responder ao amor
de Deus com nosso amor por Ele, nos faz amar todos os demais seres
KXPDQRV±LQFOXLQGRRVPDUJLQDOL]DGRVQRVID]SRU¿PPDVQmRSRU
último, amar, respeitar e preservar/salvar a criação de Deus.

VIVAT!
VIVA DEUS UNO E TRINO EM NOSSOS CORAÇÕES
E
VIVA O DEUS UNO E TRINO, E POR NÓS,
FAÇA VIVER TODA A CRIAÇÃO!

VIVAT!
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