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Ir. Basílio Rueda Guzmán (1924-1996), mexicano, foi o 9º Su-
perior-Geral do Instituto Marista, à frente do qual permaneceu 
por dois mandatos consecutivos, totalizando 18 anos de fecundo 
generalato. Com vivaz inteligência e impressionante capacidade 
de comunicação, era um homem movido por uma fé simples, mas 
robusta, alimentada na oração e no trabalho. Apaixonado por Je-
sus Cristo, por seus Irmãos e pela missão marista, dele se pode 
afirmar que viu e amou com os olhos e o coração de Marcelino 
Champagnat.

Diz-se que estava à frente de seu tempo, o que nos permi-
te supor que permanece atual também em nosso tempo e que, 
portanto, tem uma palavra iluminadora a transmitir aos homens 
e às mulheres de hoje. Falecido em 1996, sua Causa de Canoni-
zação está em curso desde 2002. Para muitos maristas, Irmãos e 
leigos, Basílio continua sendo um tesouro a ser descoberto.

Sua atuação como Superior-Geral se insere na ampla corrente 
de renovação que mobilizou a Igreja desde o aggiornamento pro-
vocado por João XXIII. O “papa bom”, metaforicamente, abriu 
as janelas da Igreja para que os ares da renovação a invadissem 
e a colocassem em eficaz sintonia com um mundo em frenética 
evolução. O Concílio Vaticano II foi, a resposta às aspirações dos 
homens e das mulheres de hoje, cujas alegrias e esperanças, tris-
tezas e angústias tocaram o coração dos discípulos de Cristo (cf. 
Gaudium et Spes, 1). Mas, para empreender a tarefa da renova-
ção, foram necessários muitos outros artífices, além do Papa. Ba-
sílio é um desses operários, digamos, “da primeira hora”. Antes 
mesmo da convocação de João XXIII, Irmão Basílio era um pro-
feta e arauto da renovação como membro efetivo do Movimento 
para um Mundo Melhor, que, com outros movimentos,
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antecipava os tempos. Com sua palavra profética e com seus 
escritos esclarecedores, sobretudo com seu testemunho de fé e 
de fraternidade, manteve abertas as veias do corpo eclesial para 
que o espírito do Concílio lhe levasse sangue novo. O processo de 
renovação da Vida Religiosa, empreendido a partir de então, tan-
to dentro quanto fora do Instituto Marista, se fielmente descrito, 
dará sinais de sua operosa atuação.

Sabedora de que ao público brasileiro, e lusófono em geral, 
estava faltando uma fonte original e direta de pesquisa que per-
mitisse a estudiosos e demais interessados conhecer a vida e o 
pensamento de Ir. Basílio Rueda, a Comissão de Espiritualidade 
e Patrimônio Marista, da UMBRASIL, assumiu a monumental ta-
refa de traduzir e publicar a presente obra. Ela vem à luz cole-
cionada em três volumes distintos, subdivididos em 16 Cadernos 
temáticos, a saber:

VOLUME I:
1. A graça, Deus, Jesus, o Espírito.
2. A Virgem Maria, Marcelino Champagnat, a Igreja.
3. O universo da oração.
4. O amor e a sabedoria.

VOLUME II:
5. A pobreza, o celibato, a obediência, um santo?
6. A inteligência e o trabalho.
7. O líder e o irmão, que homem? Que santo?
8. A palavra de Deus – conferência de Basílio.
9. A Fé.
10. A Esperança.



VOLUME III:
11. A Prudência.
12. Justiça, Fortaleza, Temperança.
13. Diário pessoal e Notas espirituais.
14. Jesus na vida do Ir. Basílio.
15. Basílio no mundo melhor e no escorial, Parte I.
16. Basílio no mundo melhor e no escorial, Parte II.

Esses Cadernos contêm, ao menos, parte do multifacetado 
pensamento do Ir. Basílio e pretendem ser uma forma, ainda que 
incompleta, de dar a conhecer os mais variados temas sobre os 
quais ele dissertou no decorrer de seu longo ministério como 
Superior-Geral. Foram elaborados com base em extratos de sua 
correspondência pessoal, em cartas circulares e em conferências 
dadas a Irmãos durante retiros e assembleias ao redor do mundo, 
nos muitos lugares em que o cuidado com o Instituto Marista o 
levou. Os temas abordam questões teológicas, espirituais e rela-
cionais, que serão mais bem-entendidos se assimilados quando 
do contexto de renovação, fomentado pelo Concílio Vaticano II. 
O mérito desta obra é todo do Ir. Giovanni Maria Bigotto, teólo-
go, missionário e antigo Postulador-Geral, que compilou e me-
ditou belamente os fragmentos do “pensamento basiliano”, pro-
duzindo uma obra teológica e espiritualmente densa, sem deixar 
de ser pedagógica e atrativa.

Charles de Foucauld (1858-1916), conhecido místico fran-
cês, certa vez aconselhou: “viva familiarmente com um grande 
santo e um grande espírito, seu coração se tornará quente como  
o dele, sua fé viva como a dele, seu espírito se elevará buscando 
o dele”. Oxalá, caro leitor, que estas páginas que está prestes a 



acolher o ajudem a viver familiarmente com o Ir. Basílio Rueda, 
um religioso que escolheu como lema para sua existência “quei-
mar a vida por Cristo”, mas um Cristo muito vivo na carne de 
seus Irmãos e das crianças e dos jovens pobres de quem se fez 
incondicional servidor. A cada página, você vai se deparar com 
um homem de coração abrasado, animado por uma paixão con-
tagiante. Não se surpreenda se sentir seu próprio peito inflamar 
a cada trecho lido. Talvez seja seu espírito se elevando em busca 
do pensamento de Basílio; e este talvez seja o início de uma fe-
cunda amizade.

Boa leitura!

Comissão de Vida Marista da UMBRASIL
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Uma historieta
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Eram os anos durante os quais o Ir. Basílio, com o Padre 
Lombardi, dava a conhecer  na América Latina o ideário do 
Movimento por um mundo melhor. A fama do Irmão Basílio já se 
propagara e ele teve a oportunidade de visitar a Província da 
América Central no curso de uma de suas viagens em 1965.

“Sendo impossível ao Ir. Provincial reunir todos os Irmãos 
na Guatemala, convocou os Irmãos Diretores da época para que 
pudessem receber uma ajuda séria sobre o projeto da missão. 
Nestes anos, o diretor de uma obra era também o superior da 
comunidade e com frequência também o ecônomo. Lembro-me 
bem que no decorrer da conferência, Basílio nos colocou uma 
pergunta para um autoexame: segundo vocês, qual é a virtude 
mais importante para um superior-diretor?

Eis-nos, ilustres superiores da Província, diante de um exame 
sério... .Nós nos achamos todos desorientados... Para alguns 
era a presença na comunidade, a pontualidade nos exercícios 
comunitários; para outros, a capacidade de organização, o 
planejamento de todo o complexo escolar e comunitário. Os 
Irmãos mais centrados na escola defenderam como prioritária 
a atenção à obra, com fins próprios, objetivos bem definidos no 
conjunto do projeto da obra.

Diante de nosso fracasso, o Ir. Basílio tomou a palavra e, 
com a simplicidade que o caracterizava, mas com um profundo 
conhecimento de todas as riquezas e de todas as pobrezas 
humanas, declarou: ‘É a virtude da prudência... e se entre vocês 
há quem não a possua em alto grau, seria melhor que entregasse  
a carta de demissão ao Ir. Provincial’.
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Uma historieta

Lembro-me que, embora tenhamos todos fracassado no 
exame, ninguém renunciou ao cargo. O Senhor, com efeito, 
trabalha com pessoas bem limitadas. Mas isso, pessoalmente, me 
indicou caminhos claros para o estilo de vida. Não é sempre que 
pensamos no valor dessa virtude que é fruto da inteligência, de um 
juízo sadio, da capacidade de escuta do Espírito, das pessoas e dos 
acontecimentos para chegar em sequência à tomada de decisão.”1

Bem antes de se tornar Superior-Geral, Basílio estava alerta 
quanto à importância da virtude da prudência. 

Já o Ir. José Antônio Lopez Guardado, que conta a historieta, vê a 
prudência como fruto da inteligência, de um discernimento sadio, da 
arte da escuta de Deus, das pessoas e dos acontecimentos do mundo.

1 Carta do Ir. José Antonio Lopez Guardado, São Salvador, 2 de setembro de 2002.
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2
APENAS ELEITO 
SUPERIOR-GERAL
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Apenas Eleito Superior-Geral

As páginas de introdução da primeira Circular do Ir. Basílio 
revelam seus sentimentos nos dias que precederam e seguiram 
a eleição. A virtude da prudência ocupa logo a antessala de suas 
preocupações e isto nos fala da importância que ele atribuía a 
esta virtude. Descobrimos um jovem Superior-Geral clarividente 
quanto à sua responsabilidade e com um coração aberto ao 
Espírito. Sua primeira Circular traça seu programa de ação, 
inteiro sob a iluminação da prudência.

2.1 A prudência, virtude essencial do Superior

“Responsabilidade confusa; tal era a que me apresentavam. Eu 
estava longe de conhecer com exatidão ao que me comprometia. 
A alçada e os limites de minhas obrigações, os meios reais para 
me desincumbir... Em presença de um caminho a tomar, em face 
das exigências do Evangelho, do concílio, do mundo de hoje, da 
consciência, não é simples escolher entre sim e não. Dizer sim é 
avançar para o imprevisto: motivo sério de inquietação. Uma coisa é a 
obediência entusiasta e alegre às ordens de um superior responsável, 
e outra coisa tornar-se responsável de todo o Instituto... .

Aconteceu que, chegado o momento, fiz minha escolha, e 
aceitei. Não de maneira improvisada, porque uma alma caridosa 
me tinha avisado que eu estava na lista dos candidatos. Eu tinha, 
portanto, de prever e refletir com vários dias de antecedência. 
E é depois de algum tempo de hesitação interior, de ter rezado 
bastante e meditado que eu disse meu Fiat: Deus é o único 
juiz das intenções dos homens. Eu me coloquei em suas mãos 
paternais, pedindo-lhe que a escolha da qual eu era objeto não 
me tornasse vítima da ilusão de conduzir um povo, se eu devesse 
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ser inapto a guiar por caminhos novos as almas verdadeiramente 
em busca de um alimento espiritual autêntico. 

Como podia eu, então, para ser considerado fiel, encarar 
os pesados deveres de meu cargo? Pareceu-me que eles 
apresentavam os seguintes principais aspectos:

– modo de governar tão universal quanto possível, e não mar-
cado por hábitos e mentalidades de raça ou de país;

– respeito à descentralização que o Capítulo estabelecer;

– governo colegiado concebido segundo os métodos de traba-
lho em equipe;

– busca de motivações animadoras de ação entusiasta;

– atitude de serviço e de dedicação;

– sinceridade e franqueza;

– fidelidade a Deus, buscando sempre sua verdade e sua vontade.

Essa vontade, essa verdade, devo amá-las e comunicá-
las antes que as dos homens, e aceitar que essa preferência 
possa estabelecer, às vezes, entre eles e mim, separação ou 
impopularidade, e exijam atitudes que vão sangrar o coração.

O Evangelho me ensina, entretanto, que a verdade sabe se 
adaptar às situações e às pessoas, não por fraqueza, mas por 
pedagogia sobrenatural... .É com atitudes adultas que um 
superior deve servir seus irmãos.

Almejo e peço ao bom Deus que meus desejos se tornem 
uma feliz realidade e que, para fazer bem esta tarefa delicada 
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Apenas Eleito Superior-Geral

do governo, Nossa Senhora, Trono da Sabedoria, me obtenha a 
virtude da prudência, virtude essencial ao Superior”2.

2.2 Mas qual prudência?

Vocês me permitirão, terminada esta longa introdução, de lhes 
fazer algumas reflexões doutrinais sobre a virtude da prudência, 
tanto mais pertinentes quanto elas darão sentido ao restante da 
Circular e situarão minha ação com relação à de vocês.

Quando falo de prudência, falo daquela que é uma virtude 
positiva, até mesmo uma técnica da eficácia, do discernimento e 
do emprego de meios que permitam alcançar um fim. Segundo os 
critérios que determinam uma pessoa na busca dos fins e na escolha 
dos meios, é preciso distinguir quatro espécies de prudências.

A primeira voltada para os bens que a Sagrada Escritura chama 
da carne, caracteriza-se por uma aptidão especial para obter 
prazer, riquezas, honras. Quando esta busca se torna o fim de uma 
vida, toda a atividade do “filho do século” é pervertida; mas, enfim, 
reconhecemos que é bem raro de encontrar na vida religiosa, ao 
menos de maneira generalizada, essa prudência da carne.

A prudência natural é uma autêntica virtude cardial. Seu 
campo de ação é a moral; ela busca sempre o bem honesto, 
individual ou social, o bem digno deste nome. Aqueles que 
a possuem amam a autenticidade, a lealdade, a retidão. Eles 
têm aptidões para cumprir bem suas funções, para governar ou 
aconselhar. Sobre o plano humano, há uma verdadeira bênção 
e uma pedra de espera para bens e virtudes de ordem superior. 

2 Circular de 2 de janeiro de 1968, p. 4-7.
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Superior, com efeito, é a virtude cristã de prudência. Ela 
se ordena à realização do mistério da salvação, e orienta todo 
empreendimento humano, à luz do grande mistério de Jesus, 
segundo o marco de sua revelação. Fruto da fé e da graça, é 
absolutamente necessária para a direção das obras de Deus. 
Uma instituição, uma obra fundada, em vista do mistério cristão, 
uma sociedade surgida sob o impulso carismático do Espírito 
Santo correria sério perigo, se fosse governada por homens da 
segunda prudência. Esta não é senão o vestíbulo, que, se não for 
ultrapassado, mantém a obra num nível estritamente humano e 
lhe impede de se elevar ao plano evangélico.

Mas o Espírito pode ao contrário trazer à prudência cristã uma 
realização em plenitude; é o dom do Conselho, a prudência dos 
santos. Lá, estamos no plano tão superior à simples prudência 
cristã que os homens já não compreendem. Mesmo os melhores 
dentre eles vão talvez, como em relação ao Padre Champagnat, 
falar de loucura. É, no entanto, esta prudência que animou a 
realização das grandes obras cristãs, às vezes ao preço de uma 
crise das mentalidades e das estruturas bem assentadas e bem 
organizadas para um serviço de Deus, um tanto confortável 
no seio da Igreja. Ação surpreendente do Espírito sobre certos 
membros do Corpo Místico  colocando à prova o raquitismo 
das sabedorias humanas. As grandes renovações da Igreja, de 
Francisco de Assis a João XXIII, são um tremor que suscita nas 
almas sinceras uma floração de bem e de santidade, mas que 
escandalizam os prudentes deste mundo, e dispersa aqueles que 
só queriam seguir por oportunismo.
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Apenas Eleito Superior-Geral

Vocês talvez compreendam melhor agora, meus caríssimos 
Irmãos, as preocupações de um Superior. Eleito devido a 
certas qualidades humanas, ele pode colocar a serviço de sua 
comunidade, de sua Província ou de seu Instituto uma dedicação 
a toda prova e mesmo uma eficácia capaz de chamar a atenção, 
sem por isso estar no Espírito do Evangelho.

Eu sei, entretanto, que todo dom perfeito vem do Alto, do 
Pai das Luzes, e que a prudência cresce ao mesmo tempo em 
que se desenvolve nossa vida em Cristo e que se abre nosso 
coração à ação do Espírito. Por isso confio que sua oração me 
obterá ao menos a terceira prudência, e que o Espírito suscitará, 
ao Conselho Geral e no Capítulo, homens cheios do dom de 
Conselho, capazes de realizar entre nós uma verdadeira ação 
profética nesta época de “aggiornamento”.3

3 Ibid. p. 7-9.
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A prudência poderia ser a arte de calcular as possibilidades, 
de conseguir pelo melhor ou sair-se bem com menos despesas, 
de prever as boas ou más repercussões dos atos em pauta, 
sobretudo diante de situações complexas. Às vezes, a prudência 
poderia se tornar uma força de inibição, calculando muito bem 
os prós e os contra, convidando a uma sábia neutralidade, a uma 
reserva que não se compromete.

Vista assim, a prudência não é uma virtude cristã, ela deixa 
margem muito grande ao egoísmo. A prudência como virtude 
cristã é esta aptidão de tomar os critérios cristãos como balizas 
do comportamento, das iniciativas e das grandes decisões, como 
instrumentos de análise, visando dar a Deus e ao homem o 
máximo de chances. Na complexidade da vida, ela calcula por 
instinto cristão, o comportamento que produz o menor mal e o 
maior bem.

Respondendo a uma religiosa que lhe perguntava sua opinião, 
Basílio definiu assim a virtude da prudência: “Bem! A prudência 
cristã consiste em saber examinar um caso concreto, bem situado 
no tempo, nos lugares e nas pessoas, aplicando as leis naturais, 
evangélicas, aquelas da Congregação e da Igreja, do modo mais 
próximo da vontade de Deus e do mistério da salvação”.4 Na 
Circular sobre a obediência,5 Basílio vai dizer quanto a vontade 
de Deus é capital, indispensável para toda vida cristã e sobretudo 
para um religioso. Nenhuma prudência cristã é possível fora da 
vontade de Deus, e esta prudência não pode trabalhar senão no 

4 Carta de 24 de abril de 1972. AFM 51.09 – C1 – Religiosos.
5 Circular sobre a obediência, 30 de maio de 1975. Esta Circular é uma das 
obras-primas de Basílio: profundamente mística, mas também bem encarnada 
na nossa vida cotidiana. 
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universo da salvação. Para ele, para os Irmãos, para o Instituto, 
ficará constantemente atento a esta vontade, colocará todas 
as suas forças para que ela seja amada e acolhida e para que 
o mistério da salvação penetre a vida dos Irmãos e lhes seja a 
constante missão. A vontade de Deus, o mistério da salvação 
formam o pano de fundo da prudência do Ir. Basílio que ele só 
quer aplicar  em situações concretas. Os múltiplos aspectos da 
prudência cristã do Ir. Basílio, em última análise, referem-se à 
vontade do Pai para que o mundo seja salvo.  

3.1 A abundância da oração

É preciso muita oração para se tornar sensível à vontade de 
Deus e apaixonado pelo mistério da salvação. Uma província do 
Brasil prepara seu Capítulo Provincial. O Ir. Basílio escreve ao Ir. 
Provincial de então: “O que me alegra bastante é que tudo isto 
vocês o realizam com muita  reflexão e oração. Sem o recurso 
à proteção de Deus e sem a invocação do Espírito Santo, todos 
estes trabalhos correm o risco de se tornarem pura agitação e 
preocupação intelectual. Mas se nós baseamos verdadeiramente 
tudo isso na oração, temos a certeza de que os frutos serão 
duráveis”,6 Não é uma teoria que ele relembra aos outros, ele 
mesmo é um homem de profunda oração.7 Pregou por toda 
parte no Instituto em retiros sobre a oração. Aos capitulares, 
vindos para o Capítulo Geral de 1985, não hesita em pedir 7 a 
8 horas de contemplação por dia. O que os últimos noviços que 
ele teve no México aprenderam, sobretudo dele, foi justamente 

6 Carta de 25 de maio de 1976. AFM 51.09 – B3 – São Paulo.
7 O Caderno 3: O universo da oração, oferece muitas provas.
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a arte da contemplação.8 Basílio acolhia prazeroso a atitude do 
Fundador que não empreendia nada sem ter por longo tempo 
recomendado a Deus”.9 A presença da oração é verdadeiramente 
típica da prudência cristã. Como Marcelino, Basílio lembra de 
bom grado o salmo 126: “Nisi Dominus aedificaverit domum...”.10 
Basílio se encontra reunido com os Provinciais do Canadá para 
examinar a situação de  três províncias e lhes dizer as conclusões 
de sua visita. Juntos eles examinam os objetivos capitulares, os 
específicos e os prioritários. Mas este encontro se abre sobre uma 
longa oração: “Senhor, eis-nos reunidos neste momento em tua 
presença: os responsáveis destas três províncias canadenses 
que viram tantos Irmãos maravilhosos se dedicar, viver, se 
entusiasmar, mesmo se imolar pela causa da educação cristã e a 
edificação da vida marista. Nós te louvamos por eles e com eles. 
Nós te agradecemos, nós que somos os herdeiros deste passado 
glorioso e queremos, no hoje do Canadá, cheio de esperança e 
de fermento, saber escutar teus sinais, descobrir teus desejos e 
tua vontade, e empregar nossas forças trabalhando em equipe, 
os olhos fixos no futuro, para dar um impulso novo a todo o 
Canadá marista.

Ajuda-nos, Senhor a sermos antes nós mesmos tuas 
testemunhas. A renovação não pode acontecer se não há santos. 
Ajuda-nos, Senhor, a sermos tuas testemunhas, a entusiasmar 
nossos Irmãos para esta tarefa maravilhosa da educação cristã, 
no seguimento de teu Filho Jesus Cristo. Nós o pedimos por meio 

8 O estilo de uma vida, p.76 e bem outra passagens.
9 Vida do Padre Champagnat pelo Ir. João Batista, parte 2, cap. 4: O amor da 
oração, p. 301.
10 Vida do Padre Champagnat pelo Ir. João Batista, parte 2, cap. 3: Sua confiança 
em Deus, p. 288-289.
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daquela que é nosso Recurso Habitual, nossa Padroeira, nossa 
Primeira Superiora e que vai presidir de um modo especial esta 
manhã de busca e de mudança no curso do qual trataremos de 
fazer um primeiro discernimento do que convém prever pelo 
trabalho de preparação à próxima visita do Irmão Vigário-Geral 
e para a mensagem a nossos Irmãos.

Santa Maria, trono da sabedoria, rogai por nós.
Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós.
Bem-aventurado Marcelino Champagnat, rogai por nós.
Venerável Irmão Francisco, rogai por nós”. 11

A oração é importante para a prudência, porque ela deixa 
entrar a sabedoria e a paciência de Deus no coração, ela habitua 
à escuta de Deus, inclina à misericórdia como Deus, ousa esperar 
com audácia.

3.2 Antes a pessoa 

A misericórdia de Deus fala da importância da pessoa. Para 
o Ir. Basílio também a pessoa passa antes de tudo. É o que ele 
escreve a um Irmão do Equador muito apegado a um lugar onde 
havia trabalhado como apóstolo: “Quero supor que não se trata 
de algo passageiro ou provisional, que em salvando a obra de Loja 
tenha, entretanto, repercussões sobre você... com dano e mesmo 
com perigo para sua vocação. Neste caso, é preciso visar uma 
solução durável, que, na justa ordem das coisas, as pessoas valem 
muito mais que as obras. Se se perde a pessoa perde-se tudo. 

11 Conversa do Ir. Basílio Rueda aos Irmãos Provinciais do Canadá. Dia 25 de 
julho de 1977. AFM 51.09 – C2 – Canadá. 
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Uma obra ao contrário, pode continuar, mesmo se as pessoas são 
trocadas....”.12 Um Irmão foi imprudente na gestão financeira; 
Basílio chama-o a Roma. O encontro é muito fraterno e o Irmão 
pode afirmar: “ele me consolou, me animou e me declarou que 
a riqueza da Congregação não estava no dinheiro, mas antes 
de tudo nos seus filhos, nos seus bons e santos religiosos”.13 
O depoimento do Irmão Leonard Voegtle é muito forte nesse 
sentido: “Durante meus anos como Procurador-Geral na Santa 
Sé, constatei a atenção que o Ir. Basílio dava aos Irmãos cuja 
vocação em crise tinha atingido o ponto de pedido da dispensa 
de seus votos. Antes de transmitir cada pedido ao Vaticano, 
ele e eu analisávamos juntos o dossiê. Se o Ir. Basílio conhecia 
pessoalmente o Irmão, como era frequente, e se ele sentisse que 
a decisão do Irmão de deixar o Instituto era um tanto prematura 
ou o resultado de um certo conflito com o superior local ou 
provincial, ele não hesitava em tomar o telefone e chamar o 
Irmão, onde  estivesse no mundo, para dialogar com ele a situação 
e assegurar-se por si mesmo de que a decisão de deixar a vida 
religiosa era a melhor solução. Se a conversa ao telefone não lhe 
trazia certeza, ele pedia ao Irmão, onde estivesse, de vir a Roma 
e todos os dois examinavam tudo de maneira mais completa e 
mais calmamente... .Mesmo no caso em que um Irmão tivesse 
agido de modo a justificar sua expulsão do Instituto, a primeira 
questão do Ir. Basílio era sempre: ‘Tem sinceramente desejo de 
continuar como Irmão Marista?’ Se a resposta era afirmativa, e se 
o Ir. Basílio estava convencido da sinceridade, movia céu e terra 
para dar a este Irmão uma possibilidade de continuar na sua 
vocação, procurava-lhe acompanhamento psicológico, espiritual 

12 Carta de 9 de maio de 1975. AFM 51.09 – A3 – Equador.
13 Cf. 'Basílio Rueda, Um outro Champagnat, p. 66. 
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e sessões de renovação e lhe oferecia uma troca de província, 
mesmo de país se preciso”.14 

O respeito e a promoção da pessoa levam o Ir. Basílio a 
tomar iniciativas. A primeira é seu estilo de governo: coloca em 
segundo plano a administração para que a pastoral encontre toda 
sua extensão. Isto quer dizer, muitas viagens para estar próximo 
dos Irmãos, poder falar com eles, viver em seu meio, conhecer 
seus problemas, eliminar quanto possível as distâncias. A pessoa 
era contatada por cartas ou por longas chamadas telefônicas. 
O melhor testemunho neste sentido nos vem de seu Vigário-
Geral, o Irmão Quentin Duffy: “O Irmão Basílio organizou o 
governo do Instituto no modo como ele estimava ser melhor 
para os Irmãos. Isto consistia nas visitas a cada Província ou 
Distrito. O Provincial tinha assim ocasião de receber conselhos 
mais oportunos e os jovens Irmãos de serem encontrados no seu 
trabalho. No local, Basílio podia estudar melhor a possibilidade 
de troca de um Irmão por um trabalho que melhor lhe conviesse. 
Nas entrevistas, podia ajudar um Irmão a obter melhores 
resultados nos seus esforços... De um modo especial, podia se 
debruçar sobre o trabalho do Irmão superior e estudar com ele 
como melhorar sua atuação em favor da comunidade. Basílio 
era particularmente dotado para a relação pessoa a pessoa... 
Mesmo bem no início de seu generalato, empreendeu um estudo 
pessoal de cada Irmão... E muitos Irmãos se beneficiaram desse 
estudo...”.15 Tanto quanto lhe era possível, Basílio favorecia o 
contato direto e entrevistava os Irmãos nas escalas bastante 

14 Ir. Leonard Voegtle, em FMS Mensagem, n°. 19, p. 43.
15 Depoimento do Ir. Quentin Duffy, Vigário-Geral de 1967 a 1985, 24 de feve-
reiro de 2003.
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longas de suas viagens, permitindo-lhe o encontro com os 
Irmãos: Madri, Bogotá, Nova York e sobretudo em Roma: “Para 
uma apreciação mais justa pensei que seria bom fazer vir a Roma 
o Irmão... e ter uma conversa direta com ele...”.16 Chamar-te a 
Roma, isto significa para mim, oferecer-te a oportunidade de 
resolver, uma vez por todas, o que houve no passado no que diz 
respeito à administração dos bens da Congregação”.

Na prestação de conta que Basílio faz da administração 
do Instituto no início do Capítulo Geral de 1976, ele diz entre 
outras coisas: “Dediquei tanto às pessoas como a outros grupos 
um amor autêntico... Quis fazer dos retiros... o meio para ajudar 
as Províncias a um conhecimento concreto delas mesmas, a sua 
avaliação própria com vista em um ultrapassar coletivo. (É aqui 
que intervêm as pesquisas sobre os Irmãos, para chegar a um bom 
conhecimento da Província e, portanto, poder orientar com base 
em dados científicos)... Quanto às entrevistas com os Irmãos, eu 
creio ter feito do meu lado todo meu possível, sobretudo para 
Irmãos que tinham necessidade de ajuda ou se encontravam 
em crise vocacional, para Irmãos que buscavam se ultrapassar, 
e mais particularmente para os doentes e os enfermos17”. Um 
dos aspectos do valor da pessoa é que Basílio, que tinha muitos 
amigos, nunca se serviu desta amizade como chantagem. No 
caso de um Irmão que tinha sido importante na Congregação, 
mas que acabou por deixá-la, ele escreveu a um bispo que tinha 
acompanhado este Irmão na provação: “Eu espero que o Senhor 
o ajude na fase difícil em que se encontra. Estou em relações 

16 Carta de 29 de outubro de 1967. AFM 51.09 – A2 – Brasil Norte.
17 Prestação de contas de nossa Administração, maio-junho de 1976, p. 3. 
Arquivos da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica.
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constantes e amistosas com ele. Respeito profundamente 
sua liberdade, não forçando seu retorno à congregação, mas 
unicamente garantindo que ele continue a ser um filho muito 
fiel do Padre Champagnat e que as aparências exteriores pouco 
importem. Ele me escreve com certa frequência e creio que existe 
uma verdadeira amizade entre nós, sem o choque emotivo que 
pôde lhe causar nosso primeiro encontro que, apesar de aspectos 
muito positivos, o sensibilizaram fortemente”.18 

Conhecemos o grande respeito que Basílio nutria pelos 
Irmãos que deixavam a Congregação. A um Irmão ele escrevia: 
“O verdadeiro amor respeita a liberdade de cada um e ama 
gratuitamente. Ele não pede, ele doa...”19 Esse respeito às pessoas 
pode levar até a externar os sentimentos profundos que se 
experimenta. Ele não é mais Superior-Geral e escreve aos Irmãos 
da Província da Alemanha: “Como amigo eu lhes digo: vocês 
fazem parte de um povo admirável, cujas virtudes de trabalho, de 
qualidade profissional sério, de disciplina, de criatividade etc., 
são evidentes nos Irmãos...”.20

3.3 Hábitos de prudência

A prudência é uma virtude com múltiplos componentes. 
Entre estes podemos enumerar os que chamaríamos hábitos 
da prudência: a escuta, o discernimento, um governo colegiado, o 
respeito às autoridades subalternas, a arte de escolher seus amigos, 

18 Carta de 17 de fevereiro 1969. AFM 51.09 – D2 – Bispos e Cardeais.
19 Carta de 5 de março de 1985. AFM 51.09 – B1 – Peru.
20 Carta de 20 de dezembro de 1985. AFM 51.09 – A2.
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a atenção aos sinais do Espírito, o olhar sobre o mundo para ver 
como ele evolui, a imparcialidade, a paciência, a audácia. 

3.3.1 A Arte da Escuta
É certamente uma das qualidades mais reconhecidas no Ir. 
Basílio; um dos aspectos do respeito às pessoas. A porta do 
seu escritório ficava sempre aberta e os encontros aconteciam 
nos intervalos da manhã. Quando ele acolhia um Irmão, um 
tempo prolongado lhe era reservado e ele recebia então 
toda a atenção do Ir. Basílio.21 Algum dia ao final do seu 
segundo mandato, depois de ter encontrado praticamente 
todos os Irmãos do Instituto, ele pôde escrever: “eu conheço 
a intimidade dos corações de muitos Irmãos, e isto posso 
garantir-lhes”.22 E os Irmãos sabiam que eles eram escutados, 
às vezes além do que eles próprios esperavam:

“Eu era provincial e a situação de um Irmão me preocupava; 
eu não sabia como tratá-lo. Decidi me dirigir a Roma, e escolhi 
um Conselheiro que falava francês, pensando que a conversa 
seria mais fácil. Quando me dei conta, fiquei um tanto frustrado 
com as respostas obtidas; o Irmão tinha compreendido 
minhas palavras, mas eu estava persuadido que ele não havia 
compreendido verdadeiramente o problema. Telefonei então, 
ao Irmão Basílio; suas respostas pertinentes me mostraram 
imediatamente que ele havia captado o fundo do problema, 
apesar de seu francês. Lá estava toda a diferença”.23 Típico 
também é o caso desse Irmão que recebe uma ordem de deixar 

21 O Caderno 7: O Superior e o Irmão, fornece casos múltiplos desta escuta.
22 Carta de 7 de setembro de 1985. AFM 51.09 – B’-Norte.
23  E-mail de 21 de setembro de 2003 – Depoimento do Ir. Jean Pouliquen.



Homem de Deus34

o PRH24 ou cessar de ser Irmão Marista. Ele tem a chance de 
se encontrar com o Ir. Basílio e lhe diz: “Ir. Basílio, seu dilema 
me fez sofrer terrivelmente nestes últimos dias do retiro, pois 
que o senhor me coloca a alternativa ou... ou. Por que ou... 
ou? Eu procuro fazer a vontade de Deus, não a minha. No 
lugar de ou... ou, será que isso não poderia ser  e... e...? Irmão 
Marista e animador de PRH?.

Depois de me ter escutado com profunda atenção, o Ir. Basílio 
me diz: “se está procurando a vontade de Deus, está no bom 
caminho. Neste caso nós podemos dialogar”. Naquele encontro 
a palavra final do Ir. Basílio foi: “Pode continuar animando 
as sessões de PRH, mas mantenha contato permanente com 
o Ir. Provincial”. O que mais me impressionou, em Basílio, 
eram seu estilo e sua capacidade de encaminhar os Irmãos 
que tinham necessidade de ajuda às pessoas ou cursos25 que 
podiam libertá-los do que os bloqueavam, enquanto pessoas 
ou enquanto irmãos”.26 Basílio compondo o relatório do seu 
governo aos Capitulares de 1985 sublinha como segunda 
característica de seu estilo de dirigir a Congregação um governo 
de escuta.27 No parágrafo que desenvolve esta afirmação, ele 
nos faz compreender que isto foi uma escuta dos apelos da 
Igreja, do mundo e do Fundador, dos apelos da Congregação, 
dos Irmãos em dificuldade, dos pobres, das missões.28

24  Personalidade e Relações Humanas(PRH), curso de psicologia fundado pelo 
padre  André Rochais em Poitiers.
25  Alusão feita aos numerosos Irmãos enviados a Spello, com Carlo Carretto, 
em Loppiano, com os Focolarinos, em Troussures, com Caffarel...
26  Depoimento do Ir. Carlos Wielganczuk, 15 de setembro de 2003.
27  À escuta do XVIII° Capítulo Geral, versão espanhola, p. 72.
28  Sua primeira circular de 2 de janeiro de 1968 mostra que Basílio quer estar 
atento a todas estas vozes. Basílio não quer ser um teórico, ele se apega à reali-
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3.3.2 Discernimento, informação, avaliação
Esta escuta só pode adquirir valor graças ao discernimento, à 
informação e à avaliação. Estas três qualidades fazem parte 
dos hábitos da prudência e são encontradas constantemente 
na vida do Ir. Basílio.

3.3.2.1 O discernimento é a aptidão observada na 
complexidade de uma situação ou de um problema, é a arte 
de analisar tendo em conta critérios evangélicos. Basílio 
avalia que o discernimento é um instrumento de trabalho 
muito atual: “Muitos Irmãos não estavam preparados para 
uma mística de mudança. Isto foi para eles um período 
doloroso. E para todos, aliás, um período de nevoeiro. 
Mas a mudança devia também levar a uma interessante 
descoberta. Os critérios antigos eram insuficientes. Era 
preciso encontrar novos. Foram, sobretudo, o discernimento 
e a orthopraxe”.29 Mais à frente, ele explica o princípio 
do discernimento: “O novo princípio é bem outro. É uma 
questão de discernimento à luz das coisas essenciais: isto 
é do bem ou do mal? É conforme a identidade marista 
ou não? Susceptível de ser comunicado ou não? O que é 
preciso fazer para que o horizonte se abra e que cada pessoa 
encontre verdadeiramente seu lugar original...30 Na página 
seguinte escreve: Cada membro (da comunidade) deve se 
tornar capaz de um discernimento sadio e dinâmico. Se ele é 
sadio, não será nem imprudente nem destruidor de vida...”. 
O primeiro capítulo dessa Circular Projeto Comunitário, 

dade, quer interessar-se somente dela, ele só quer analisar o que é.
29  Projeto Comunitário. XXVII das circulares, p.10.
30  Projeto Comunitário. XXVII das circulares, p. 62.
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logo na primeira parte traz como título: Ver e julgar,  que 
afirma a vontade do discernimento antes de agir.31 De fato, 
o discernimento perpassa fora a fora esta Circular e também 
aquela que a completa, Projeto de vida comunitária.32

Em outubro de 1974, perto de 400 Irmãos da França estavam 
reunidos em Quimper. É o lançamento da reestruturação 
das Províncias da França. Várias questões surgiram, mas a 
mais frequente era aquela da identidade. Basílio a aborda 
na intervenção final. Depois de ter afastado falsas visões 
de identidade, anuncia os critérios que permitem defini-
-la: “Possui-se a identidade numa instituição quando as 
crises são vividas como adjetivos e não como substantivos. 
E é assim também numa pessoa. Ela possui sua identidade 
quando a crise não a faz duvidar de si mesma, e não afeta 
senão sua situação concreta”. A identidade se encontra 
além da situação, no nível do ser. Para possuir a identidade 
é preciso ter assumido, além de sua vocação pessoal, a 
vocação da Instituição...

A identidade se apoia sobre a simpatia por tudo o que 
constitui o Instituto e sobre a busca de suas fontes 
vivificantes que se encontram no carisma do Fundador, na 
sua espiritualidade, nas intenções que guiaram a fundação, 
tudo formando como que o núcleo central, purificado pela 
teologia e passado no cadinho da história...

31  Idem, p. 12.
32  A Circular Projeto Comunitário é de 19 de março de 1978; O Projeto de Vida 
Comunitária data de 21 de novembro de 1980.
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A identidade, historicamente considerada, é a consciência 
que uma Instituição adquire progressivamente de si 
mesma. Ora, as Constituições, elaboradas pelo nosso 
último Capítulo Geral, são justamente esta última 
expressão, na qual a Congregação afirma seu nome, seu 
perfil, seu ser...33 A intervenção do Ir. Basílio é mais longa, 
mas aqui percebemos seu esforço de discernir o problema  
da identidade. O discernimento entra em jogo quando a 
situação é complexa e falta clareza.

Basílio responde a um Irmão Provincial: “Você me coloca 
uma questão. A verdade é, caro Ir. Provincial, que não é fácil 
dar-lhe uma resposta em poucas linhas. Eu lhe diria que, 
não somente isso é impossível, mas que seria imprudente. 
O simples motivo é que as coisas devem ser determinadas, 
fundamentadas, justificadas. É muito difícil fazer isso numa 
carta... Há, entretanto, um ponto que é claro e sobre o qual 
vou responder. O voto de obediência que se faz na vida 
religiosa é certamente um verdadeiro voto, com um conteúdo 
autêntico e de reais consequências...”. Depois, o Ir. Basílio 
amplia sua carta a uma situação mais geral, onde, sugere 
uma atitude  muito prudente: “Se um religioso se encontra 
numa situação difícil com complicações apostólicas, seria 
preciso conceder um tempo de compreensão pastoral, que 
o ajude a ultrapassar sua crise e a redescobrir a autêntica 
hierarquia de valores. E, depois, precisaria apresentar o 
problema em toda sua realidade”.34 São sobretudo os casos 

33  Intervenção final do Ir. Basílio na reunião de Quimper, agosto de 1974. AFM 
51.09 – C2 – França Marista.
34  Carta de 23 de julho de 1984. AFM 51.09 – A3 – Colômbia.
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de crise que têm necessidade de discernimento: “Para 
o que diz respeito ao caso do Irmão...não vejo nenhum 
inconveniente, de meu lado, para que lhe dê um tempo 
de descanso. Mas devo lhe dizer que afinal das contas, eu 
não vejo claramente se se trata de ele deixar de ser diretor, 
se aceita de não ser mais, ou se é uma imposição sem que 
ele apresente espontânea e livremente sua demissão, ou 
peça uma licença de ausência. A carta, levando tudo em 
consideração, não deixa ver o que se quer. Eu aguardo, pois, 
uma nova explicação que esclareça esse problema, caso 
que poderia ser tratado no Conselho geral. Além disso, eu 
devo saber o que pensa o Irmão para que não se tome uma 
decisão sem conhecer sua posição. Nesses casos difíceis, 
nós não podemos perder a serenidade, mas ao contrário 
buscar com paciência os desígnios da divina Providência.”35

Um Irmão se oferece para fundar uma missão na Guiana 
Equatorial. Basílio lhe responde: 

“1°...

2° É evidente que ir sozinho trabalhar na Guiana Equatorial, 
pois que não há fundação comunitária marista lá, é em 
princípio inconcebível, no contexto das estruturas de nossa 
Congregação, e ainda menos em se tratando de um Irmão 
temporário.

3° Entre aqueles que se oferecem como voluntários para as 
missões, eu distingo os que são perpétuos e aqueles que são 
temporários. Para aqueles que são perpétuos, iniciamos um 

35  Carta de 14 de junho de 1970, AFM 51.09 – A2 – Catalunha.
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diálogo com o Provincial, para proceder a um discernimento 
adequado e, se for o caso, para oferecer uma preparação 
missionária imediata e estudar, ao mesmo tempo, a 
designação possível para um campo missionário.  Para o 
que diz respeito aos temporários, nós os colocamos em lista 
de espera, a fim de que eles tenham tempo de amadurecer 
seu projeto... Mais acima falei de discernimento, pois bem! 
entre os aspectos que examinamos e que nós pedimos 
aos candidatos que amadureçam durante sua preparação, 
enumero os seguintes:

a. Uma vida espiritual séria, capaz de se manter, se isto 
acontecer, por seus próprios esforços, mesmo se lhe faltar 
o apoio comunitário.

b. Um verdadeiro equilíbrio afetivo: capacidade de solidão 
afetiva e domínio de si suficientes para evitar as 
imprudências, as compensações ou a evasões sobre o terreno 
dos sentimentos. Numa palavra, que a pessoa seja capaz de 
preencher suas funções, imersa no mundo, sem negligenciar 
seu testemunho de vida consagrada, num ambiente que 
geralmente se encontra muito próximo da natureza pura, no 
que diz respeito ao mundo afetivo e sexual.

c. Criatividade e capacidade de adaptação e de inculturação...

E é preciso não perder de vista que aquilo que é examinado 
com antecedência são as motivações que levam a esta 
escolha missionária...36 A um Irmão idoso e que hesita entre 
ficar na Congregação ou deixá-la, Basílio escreve:

36  Carta de 30 de setembro de 1984. AFM 51.09 – A2 – Catalunha.
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1. Não pense que esses problemas vão simplesmente se 
resolver com o tempo; eles podem amortecer, mas o 
problema todo não será resolvido. É a capacidade da 
pessoa de viver sadiamente, alegremente e de modo 
construtivo na comunidade religiosa que não é formada 
de anjos, mas de homens, com seus defeitos e suas 
qualidades.

Na sua idade não é conveniente que as coisas fiquem num 
status quo sem fim. É preciso criar as condições necessárias 
para uma vida realmente sadia, humana, cristã, fervorosa, 
do tipo religioso e marista. Se isto é possível tanto melhor. 
Se vê que isto não é possível, e que o futuro na comunidade 
se anuncia carregado de conflitos, sem a alegria da 
consagração, sem o testemunho dela, sem a plenitude 
cristã e religiosa que ela é capaz de desenvolver, é melhor 
optar por outro tipo de vida que o ajude verdadeiramente. 
Não se faça um falso complexo de fidelidade moralista ou 
de culpabilidade, agarrando-se a uma vocação que poderia 
não ser a sua. A vida religiosa é feita para desabrochar a 
pessoa e dar plenitude ao cristão. Se não for assim, as coisas 
exigem discernimento e em seguida uma decisão clara”.37

Superior-Geral de uma Congregação sofrendo todos os 
sobressaltos dos tempos incertos da mudança, Basílio era 
constantemente provocado ao discernimento; felizmente, 
ele era particularmente dotado para análises, que conduzia 
em profundidade.

37  Carta de 10 de dezembro de 1977. AFM, 51.09 – B3 – Venezuela.
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3.3.2.2 A informação, o pedido de conselho, a escuta de 
seus subalternos e de todos os que estão relacionados a um 
problema concorrem para um bom discernimento. Basílio 
sabe disso, e mantém correspondência densa com os Irmãos 
Provinciais. Preserva-se para não escutar só um som de 
sino. Quando os Irmãos apresentam queixas, críticas, ele os 
acolhe, mas lhes diz também que tem necessidade de saber 
como os outros veem a situação. Escreve a um dos seus 
amigos: “Tenho a impressão de que não entendeu bem; eu 
nunca me pronunciei sobre o fato se houve ou não manobras 
políticas nas eleições dos superiores e de capitulares; estou 
muito longe da realidade da Província; seria temerário de 
minha parte emitir um juízo neste assunto. Eu não disse 
também que o superior deve ganhar e o inferior perder. 
Ganhar e perder não são termos evangélicos nos sentido que 
você quer entendê-lo aqui. A dialética do Evangelho segue 
caminhos bem diferentes e oferece também soluções bem 
diferentes. Por outra, meu caro Irmão, mantenho minha 
atitude importuna de pedir lhe que fizesse um esforço de se 
colocar na pele da outra pessoa, para chegar a compreender 
por dentro, aquele que devemos amar... Quanto aos membros 
do atual Conselho provincial, que eles sejam ou não os 
melhores e os mais aptos, eu lhe sugiro de não se perder em 
julgamentos. Abra os olhos, você que estudou pedagogia e 
psicologia, para compreender todos os mecanismos de defesa 
de que se servem a sensibilidade e a falta de objetividade, 
que podem dar lugar a apreciações errôneas, ou brilham por 
sua ausência, de serenidade e de imparcialidade”.38

38  Carta de 1º de julho 1976. Grupo de cartas do Ir. Basílio enviadas pelo Ir. 
Victorino de Arce, em 24-2-2003.
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Usa da mesma clareza em relação a outro Irmão que se 
queixa de seu Provincial: “Se, então, me limitei a agradecer-
lhe com amabilidade sua informação, sem me pronunciar 
sobre o conteúdo da carta, é porque tenho o hábito de não 
emitir julgamentos sobre as pessoas e sobre os fatos... 
antes de escutar as diversas partes em litígio. Respondendo 
à carta em questão, era minha intenção manter reserva e 
formar uma ideia adequada, uma vez que a investigação 
conveniente estava em curso. Fiz isso escutando seu 
Provincial (a outra parte em questão), enviando em 
visita especial, em sequência àquela do Irmão Ezequiel 
Vaquerin, os Irmãos Vigário-Geral e Luiz Silveira, para que 
examinassem os problemas suscitados in situ... Creio poder 
lhe dizer que os termos que você emprega (para o Provincial) 
são duros e falhos de espírito de fé e de caridade. O que 
me diz podia ser dito de  uma outra maneira. Este modo 
de proceder não corresponde certamente ao que convém a 
um cristão e menos ainda a um religioso. Com sinceridade, 
Irmão, devo lhe dizer que constato muita força nas suas 
críticas ao Provincial e muito pouca ou nenhuma na sua 
autocrítica. Certamente que você não é perfeito, como não 
o sou também, mas a experiência de acompanhamento 
pastoral a milhares de pessoas, durante 25 anos, mostra 
que a verdade e a caridade podem dificilmente coexistir 
naqueles que são muito críticos em relação aos outros e se 
mostram muito indulgentes para si mesmos... (E pois que 
este Irmão tinha criticado também o Vigário Geral, Basílio 
acrescenta)”. “O conhecimento que tenho do Irmão Vigário-
-Geral, depois de 17 anos de trabalho juntos, sem que seja 
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uma pessoa infalível, me leva a ter confiança nele como 
homem de prudência e de governo...”39 “Certamente que seu 
texto merece um amplo comentário, escreve ele a um outro 
Irmão. Somente que, nestes momentos me é materialmente 
impossível encontrar tempo... Não disponho de suficientes 
informações para julgar o que se passou durante o Capítulo 
provincial. Você pode contar desde agora com minha estima 
profunda, porque eu creio que se esforça lealmente para dar 
ao Senhor aquilo que ele lhe pede... Não quero tampouco 
me pronunciar sobre a exatidão de sua atitude, mas espero 
ter uma entrevista consigo e, para tanto, convido-o a vir me 
encontrar no decorrer de um dos retiros  da Espanha...”40  
É preciso fechar ou manter uma escola? Eis o conselho do 
Ir. Basílio ao Provincial interessado: “Quero agora abordar 
o ponto central, para o qual sugiro que, antes de passar ao 
discernimento,  faça contato com o bispo... ou mesmo que 
o receba no Conselho Provincial, que ele seja escutado, 
para ter direito a voz como Pastor implicado nesta questão. 
Com isso, não quero absolutamente dizer que o Conselho 
deva se dobrar aos pedidos e aos desejos do bispo, mas que 
o escute honesta e lealmente, para que, em seguida, na 
presença de Deus, se pense, juntando os outros elementos 
em jogo, qual deva ser a decisão a tomar, que será sugerida 
pelo discernimento”.41 Estes depoimentos nos fazem 
encontrar um homem que se informa, a quem não falta 
audácia para dizer a verdade e cujos colaboradores gozam 
de toda confiança. O padre Amador, colaborador de Basílio 

39   Carta de 12 de outubro 1984. AFM 51.09 – B3 – Uruguai.
40  Carta de 22 de junho de 1972. AFM 51.09 – A4 – Lião.
41  Carta de 5 de maio de 1991. AFM 51.09 – B1 – Peru.
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nos retiros escreve: “Sua prudência o impelia a colocar 
em comum comigo os critérios de nossas orientações e 
situações que devíamos oferecer nas nossas entrevistas com 
os Irmãos. Era um homem muito exigente para si mesmo 
e muito compreensivo para os outros. Os Irmãos não 
hesitavam em lhe comunicar as questões e as realidades 
as mais delicadas, certos de sua prudência e de sua justa 
intuição. Às vezes, por prudência, ele me submetia questões 
delicadas, para que eu, como padre, pudesse entrar mais 
abertamente na consciência deles”.42 

O Irmão Luís Puebla Centeno nos garante que seguidamente 
pedia informações ao Vaticano: “A respeito de sua prudência 
somente partilharia uma reflexão que me fiz várias vezes. 
Ele  nunca me pediu informações sobre o que ele sabia ser 
do segredo de meu trabalho e se às vezes ele o fez, me dizia: 
‘Irmão, somente se isso for possível!’... Uma vez que ele me 
pediu dados que o interessavam, mas o Vaticano recusou 
as informações. Ele respondeu: ‘Não se preocupe Irmão, se 
eles lhe disseram não, nós devemos obedecer”.43

3.3.2.3 Trabalho em equipe. No relatório sobre a 
Administração que enviou à Congregação dos Institutos 
de Vida Consagrada, em 1976, Basílio reconhece que várias 
vezes descarregou sobre o Irmão Vigário a Administração 
direta do Instituto, e que tinha no Vigário uma confiança 
total. No relatório sobre o Governo, de 1985, afirma que seu 
governo foi caracterizado pelo aspecto colegiado:  “A maneira 

42  Depoimento entregue à Postulação, dia 16 de janeiro de 2003, p. 3.
43  Depoimento entregue à Postulação em fevereiro de 2003.
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de tratar os assuntos sempre foi o do voto deliberativo, ao 
qual eu sempre me submeti, mesmo quando era contrário à 
minha opinião pessoal. Eu me senti à vontade neste modo 
de governar. A ideia da RESPONSABILIDADE COLEGIADA 
me permitiu enfrentar situações difíceis com mais 
tranquilidade, poupando-me a ansiedade e as preocupações 
pessoais...”.44 Algumas linhas mais adiante, volta sobre este 
aspecto da colegialidade: “Aceitei francamente governar 
com os homens que me deram, alegrando-me mesmo de 
ter à minha volta este grupo de pessoas de mentalidades 
diversas, ricas de sensibilidade diferentes para enfrentar 
as situações que se apresentavam“.45 Já na Meditação em 
voz alta havia expresso sua convicção diante dos Irmãos 
Provinciais: “Um bom dirigente é aquele que se esforça 
por obter que seus súditos possam expressar opiniões, não 
só de direito mas, de fato, no plano mais imediato onde 
se encontram os executantes da decisão, que foi possível 
graças à liberdade e à responsabilidade... É por isso que a 
autoridade superior tem a obrigação de retificar uma opção 
mal formulada pela base; e, inversamente, quando ela é 
mal colocada pelo Superior, são os membros da base que 
têm a obrigação do diálogo, da ação profética e mesmo do 
recurso”.46 

3.3.2.4 Com amigos. Além de seus colaboradores diretos, 
que escuta e estima, o Irmão Basílio soube cercar-se de 
amigos de valor. 

44  Na escuta do 18° Capítulo Geral, p. 72 (versão espanhola).
45  Ibidem.
46  Meditação em voz alta, v. XXV das circulares, p. 362.
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No círculo mais próximo de seus amigos, encontramos o 
cardeal Pironio, prefeito da Congregação dos Institutos de 
Vida Consagrada, Dom Alfredo Bruniera, antes núncio no 
Equador, depois no Líbano, o padre Arrupe, Superior-Geral 
dos Jesuítas, o padre Lombardi, fundador do Movimento 
Mundo Melhor, o padre Rotondi, fundador do movimento 
OASIS, que se considera muito próximo dos Irmãos, e o Bem-
-aventurado Alberione, fundador de diversas congregações 
de São Paulo. De bom grado se aconselhava com teólogos 
do quilate de Urs von Balthazar e Lyonnet, como também 
o padre Alejandro Martinez Gil, psicólogo espanhol 
profundamente espiritual; mas não se pode limitar a lista 
a esses nomes, pois que Basílio tinha amigos em toda parte 
no mundo. Sabemos também que em todo retiro ele se 
acercava de homens competentes. Por exemplo, para os 
retiros que deu em 1972 nas Províncias de Bética, Castilha 
e Norte, compôs sua equipe do seguinte modo: 

Colaboradores: Irmãos Carlos Schramm e Javier Garcia 
Terradillos.
Suplentes: os Irmãos Luis Artigas e Francisco Loidi.
Padres colaboradores: Pe. Portillo e Pe. Legido (substituto).
A equipe de avaliação e de serviços técnicos: os Irmãos 
Joaquim Lopez Barriuso (matemático, estatístico, 
psicólogo), Eladio Fernandez Sierra (psicólogo, desenhista), 
Jesus Ancheta Rada (psicólogo), Emilio Alastuey (psicólogo), 
Marino Gonzalez (psicólogo). Só isso demonstra com que 
seriedade ele preparava seu trabalho.

E durante toda a vida teve um padre espiritual, no período 
do primeiro mandato era o padre Dionisio Pettinati, que 
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morava perto de Paris.47 Também sempre procurou a 
opinião de seu médico para saber se sua saúde lhe permitia 
assumir o cargo que o Instituto lhe confiava, sobretudo 
para o segundo mandato.

3.3.2.5 Atento aos sinais do Espírito. A esta prudência que 
envolve amigos de valor, Basílio vai acrescentar uma atenção 
particular aos sinais do Espírito, àquilo que era novo e sadio 
na Igreja. É nesta atenção que Basílio envia seus Irmãos se 
atualizarem, lá onde o Espírito parece mais presente: em 
Loppiano com os Focolarinos, em Spello, junto deste grande 
homem de Deus que era Carlo Carretto, em Troussures, 
que era uma verdadeira escola de oração, sob a direção do 
Pe. Henri Caffarel, como também nos Foyers de Charité 
que a mística francesa Marthe Robin acabava de fundar. 
É ainda esta atenção ao Espírito que o faz simpatizar com 
Madre Teresa,48 com Kiko Arguello,49 o fundador do neo- 
-catecumenato, e Roger Schutz de Taizé, o fundador a quem 
ele escrevia: “Estou vivamente interessado no movimento 
de oração intensa e de grande comunhão ecumênica deste 
‘alto lugar’ de reflexão, de união a Deus e de caridade que 
é Taizé”.50 Nesta mesma carta pede-lhe que gostaria de 
dialogar com ele sobre dois aspectos: “Intuição e realidade 

47  Possuímos várias cartas que o confirmam, . Por exemplo, carta de 24 de 
outubro de 1970, de 19 outubro de 1972, de 23 julho de 1974. AFM 51.09 – D3 – 
Autoridades Civis.
48  Ele a tinha pessoalmente encontrado por ocasião do Sínodo para a família. 
mas já antes havia feito publicar ao uso dos Irmãos uma carta dela.
49  Ele faz chegar uma carta aos Provinciais dos Estados Unidos para que eles 
o acolham e o ajudem. Era a primeira vez que Kiko Arguello seguia para aquele 
país e ia para lançar lá seu movimento. 
50  Carta de 19 de outubro de 1972. AFM 51.09 – C1 – Religiosos.
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de uma vida religiosa profundamente vivida, e a irradiação 
que ela traz para o mundo”. Lá onde sopra o Espírito, podem 
ser abertos caminhos de vida para os Irmãos.

3.3.2.6 Cultura e esperança. Trabalhar em equipe, fazer 
equipe, como pessoas que querem escutar,51 são aspectos 
da prudência. Este elemento indispensável da prudência 
que é a informação Basílio o obtinha também por outras 
duas vias indispensáveis:52 Basílio estava constantemente 
viajando, recebendo os Irmãos, tratando de problemas, 
realizando retiros. Ele era diretor espiritual de um grande 
número de pessoas, muitas congregações o solicitavam para 
retiros, encontros, intercâmbios. Confiava-se nele porque 
era um homem de experiência, de inteligência, de sabedoria, 
um homem de Deus, capaz de dizer palavras cheias de luz. 
Nos círculos dos Superiores Maiores, era uma das vozes mais 
ouvidas: “A palavra do Ir. Basílio vinha animada por um sopro de 
otimismo e de confiança, apesar das dificuldades e das crises. Sei 
que ele era um autor seguro para a vida espiritual e ascética e eu 
lia com gosto seus livros sobre a oração, comunidade religiosa, 
caridade fraterna etc., e encontrava nele luz, consolação e 
ajuda. Era um autêntico mestre, um guia seguro, um líder de 
grande sensibilidade humana e evangélica... Suas meditações 
sobre a renovação foram ocasiões de um aprofundamento na 
esperança e na fé no futuro”.53

51  Um governo de escuta foi a segunda característica do estilo de governar de 
Basílio. Cf. nota 19.
52  Os cadernos precedentes, particularmente o Caderno 6: Inteligência e Traba-
lho, trataram amplamente estes dois aspectos da cultura e da experiência.
53  Depoimento de Monsenhor Andrea Maria Erba, bispo de Velletri. Cf. Basílio 
Rueda Guzman, Um outro Champagnat, p. 36.
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Outro Superior-Geral o descreve assim: “Encontrava-me 
seguidamente com ele para as reuniões dos Superiores- 
-Gerais nos anos “quentes”, difíceis e cheios de esperança, da 
renovação. Eram verdadeiros encontros de discernimento, 
nos quais  evocavam-se proposições de mudanças as mais 
diversas, desde as mais revolucionárias inovações até as 
mais tradicionais com a ajuda das quais, à luz da esperança 
de  cada um de nossos Institutos, buscávamos ver qual a 
via mais apta para encarnar as decisões conciliares e para 
encarar o futuro. Uma das personalidades mais apreciadas 
nestes grupos era precisamente o Irmão Basílio. Seus escritos 
sobre a vida religiosa eram muito conhecidos e apreciados 
por sua concisão e sua segurança doutrinal... Durante os 
trabalhos dos grupos, seu extraordinário conhecimento 
dos problemas cotidianos da vida religiosa e dos diversos 
contextos culturais eram notáveis. Ele unia, de fato, o 
conhecimento à experiência, a doutrina ao conhecimento 
direto de situações, a ciência teológica à inteligência da 
profundidade do ser humano. Ele tinha nas suas sínteses 
uma competência que se notava em poucos. Muitas vezes 
seus pontos de vista se tornavam doutrina e eram retomados, 
não somente nas reuniões, mas também nos documentos de 
vários Institutos como referências seguras. 

Pode-se afirmar sem errar que o Ir. Basílio, tanto por seus 
escritos quanto por sua presença ativa e única entre nós, 
foi um dos guias mais escutados e dos mais equilibrados 
nos anos da renovação, não só no seu Instituto, mas para o 
conjunto da vida religiosa. 
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“...Inumeráveis consagrados, graças a seus escritos e a 
seu testemunho, puderam avançar mais segura e mais 
alegremente para o mistério do Deus vivo e verdadeiro.”54 
O Ir. Luís Puebla Centeno, que no tempo do Ir. Basílio 
trabalhava no Vaticano, declara espontaneamente a  respeito 
do Ir. Basílio: ...“É algo indescritível  a impressão que se 
tem de um homem superior, que irradia confiança e que é o 
resultado de uma série de qualidades e de virtudes de que 
era dotado, e de um domínio de si difícil de ser atingido.”55 
A Igreja reconheceu esta cultura e esta experiência. Ela lhe 
pediu de ser auditor no sínodo sobre a família em 1980 e 
consultor para a Congregação dos religiosos em 1995.56 

3.3.2.7 Sobretudo avaliar. Uma das coisas que o Ir. Basílio 
seguidamente pediu aos Irmãos era  a avaliação. Fazia parte 
do caráter de Basílio ter o espírito amplo e estar aberto ao 
novo. Ele era o primeiro a estar convencido de que a vida 
religiosa devia se renovar e neste sentido foi um grande 
inovador. Basílio estava completamente de acordo que 
experiências fossem feitas, sobretudo depois do Concílio, 
com a condição de que se tivesse sabedoria para avaliar e 
acertar os ponteiros. Insistia bastante sobre este aspecto 
nos retiros de renovação que dava nas Províncias a partir 
de 1969. Na Conferência Geral de 1971, no documento 
chamado A Meditação em voz alta, examinando os trabalhos 
e as decisões do capítulo Especial de 1967-1968, diz aos 
Provinciais: “Uma avaliação das consequências do que foi 

54  Pe. Pier Giordano Cabra, FN, Congr. Sacra Famiglia di Nazareth, em FMS 
Mensagem, n. 19, p. 37. 
55  Depoimento enviado à Postulação em fevereiro 2003.
56  Cf. Caderno 2: Maria, Champagnat, a Igreja, p. 35.
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feito e do que não foi feito se apresenta absolutamente 
necessária. Uma avaliação, porque se conhecem as coisas 
do Espírito pelos frutos de vida que elas produzem”. As duas 
circulares Projeto Comunitário e Projeto de Vida Comunitária 
dão também grande ênfase à avaliação do projeto que a 
comunidade se dá e quer viver. Esse projeto pode até ser 
modesto, mas deve ser avaliado: “Escolher-se-á alguma 
coisa modesta, mas  sobre a qual se fará uma avaliação  
regular,  primeiro em comunidade, depois com o Conselho 
Provincial...”.57 A Circular sobre A Vida Comunitária é uma 
longa avaliação sobre a maneira como estávamos vivendo 
a vida em comunidade. A avaliação se tornava tanto mais 
necessária quanto mais rapidamente o mundo, a Igreja e 
a Congregação mudavam, apelos novos surgiam e valores 
novos eram propostos, ao passo que outros, caros às 
gerações anteriores, se viam abandonados.

Eram tempos com necessidade de prudência de pioneiros, 
como Basílio lembrava aos Irmãos do Brasil, que propunham 
realizar um Congresso Mariano. O quarto ponto que trata 
com os irmãos, ele intitula-o de: o discernimento: “O último 
ponto que é também muito oportuno, porque vocês são um 
grupo de Irmãos do Brasil, muito sabiamente inquietos, que 
sempre olham para novos horizontes, sempre à procura de 
novos caminhos... Atenção, porque isto pode ser muito bom 
e muito perigoso. É a arte de fazer descer estrelas sobre a 
terra ou de vazar, de cometer erros. Aquele que se lança 
como pioneiro tem uma dupla vantagem: fazer coisas novas 

57  Projeto Comunitário, volume. XXVII das circulares, p. 51.
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ou enganar-se”.58 Algumas linhas mais abaixo clarifica: “O 
Congresso Mariano propõe uma coisa: o discernimento. 
Que o Congresso Mariano seja uma ocasião para questionar 
os Irmãos do Brasil, para se questionar pessoalmente, pôr-
se à escuta de Deus, do Espírito, como o fazia Maria na 
acolhida da vontade de Deus, questionar-se sobre o Brasil 
marista”.

Basílio surpreendia os Irmãos diretores dos colégios 
na América Central, dizendo-lhes que a virtude mais 
importante para um Superior era a prudência. Era 1965, 
antes que ele fosse eleito Superior-Geral. O que indicava 
aos outros, não esquecia para si mesmo. Vimos que sua 
prudência se enriquecia de oração, de respeito às pessoas, 
de escuta, de discernimento, de informação, de trabalho 
colegiado, da escolha de amigos de valor, de atenção aos 
sinais do Espírito e de avaliações constantes. Depois o 
instinto de prudência lhe pede para permanecer três meses 
em Roma, no fim de 1985, quando já não era Superior-Geral, 
para destruir todas as cartas por demais pessoais. Ele tinha 
prometido segredo aos Irmãos que o pediam no depoimento 
para a Circular sobre a Fidelidade. Ele respeitará sempre a 
vontade de quem dá o testemunho.

E essa prudência foi vivida num tempo bem particular: 
a Igreja adquiria um novo rosto com as mudanças que 
o Concílio Vaticano II pedira, o mundo evoluía em todos 
os domínios a um ritmo sempre mais rápido, e num 

58  Mensagem do Ir. Superior-Geral na abertura do Congresso Mariano, Viamão, 
16 de janeiro de 1982.
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movimento que parecia se afastar inexoravelmente dos 
valores cristãos. A Congregação também não estava imune 
a tudo isso, esforçando-se por entrar na renovação exigida 
pela Igreja, mas passando pelo cadinho das crises da fé e dos 
valores conhecidos pela sociedade. Nestas circunstâncias 
era preciso uma prudência de pioneiro, pois frequentemente 
as situações e os problemas eram novos.

Os pontos de aplicação dessa prudência de pioneiro são 
numerosos: tentação política, pluralismo apostólico, 
escolas mistas dos Irmãos, mas, sobretudo, era preciso 
configurar um novo rosto à Congregação, garantir uma 
formação nova a seus membros e, portanto, preparar  os 
formadores para esta tarefa.
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4.1 Modelar um novo rosto da Congregação

O Capítulo Especial de 1967-1968 apresentava-se como a 
maior responsabilidade para Basílio. Ele devia abrir o caminho 
da renovação para a Congregação, seguindo as orientações do 
Concílio: volta às fontes e aggiornamento, a fim de tornar-se uma 
família religiosa que responde às necessidades de hoje. Basílio, 
enquanto Superior-Geral era o primeiro responsável por dar 
consistência às grandes orientações deste Capítulo Especial. 
Que energia e que prudência eram necessárias, porque tudo 
chegava quando ruíam os valores cristãos na sociedade civil, que 
passava por uma profunda crise de fé. Apesar disso, ele devia 
enfrentar iniciativas contrastantes, as correntes teológicas, às 
vezes pouco fundamentadas, estados de ânimo muito dispares, 
segundo a idade dos Irmãos. Esta renovação, apresenta-a com 
antecedência em sua primeira Circular de 2 de janeiro de 1968. 
É sua Circular programática, que justamente é iniciada com 
uma reflexão sobre a prudência.59 É nesse texto que faz todos os 
Irmãos tomarem consciência dos apelos da Igreja, da qualidade 
extraordinária de nosso Fundador e das riquezas de nossas 
fontes maristas, e lhes apresenta o mundo tal como ele é, nas 
suas grandes possibilidades, que chama de “o talento cósmico”, 
mas também nas suas necessidades de uma maior justiça 
humana, mediante a qual era preciso afeiçoar mais o coração dos 
Irmãos aos pobres. Mas também mostra o mundo em mudança, 
não somente de modo geral, mas bem perto de nós, nos nossos 
colaboradores leigos, que às vezes não partilham nossa fé, nos 
jovens que não têm mais a docilidade de antes, nem o respeito 
espontâneo para com o educador. Essa Circular foi para toda a 

59  F. p. 5-8.
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Congregação uma grande tomada de consciência da necessária 
mudança. Em seguida, a partir de 1969, Basílio se faz peregrino 
no mundo marista para pregar os retiros de renovação. A série de 
conferências que deu no Canadá, por ocasião dos retiros de 1970, 
foi publicada num conjunto de 14 brochuras sob o título de Apelo 
à Superação. Na brochura n°, 13, que traz o subtítulo Renovação, 
o Ir. Basílio analisa o que deve ser esta renovação. Aconselha que 
se avance gradualmente e não seja  esquecida a autenticidade. 
Chama a atenção a respeito do ídolo do egoísmo, lembra que 
as estruturas ainda são necessárias. Apresenta em paralelo a 
renovação e a tradição, está consciente do conflito das gerações, 
diz que a tradição é sadia cada vez que ela é evangélica, termina 
focando a prioridade do amor e do respeito a todos. Para tomar 
consciência da lucidez do Ir. Basílio sobre sesse ponto, basta 
apresentar os parágrafos que abrem aquela conferência: “Sem 
me expor temerariamente, creio que avançamos para formas 
de vida menos legalistas, apostolicamente mais audaciosas, 
mais inseridas numa socialização profissional em crescimento, 
com formas mais independentes e mais livres exteriormente. 
Tudo isto nos diz que a dose de formação de vida espiritual que 
ontem era suficiente, será logo precária e chegará logo a crises 
de vocação... Devemos dar-nos conta de que os meios e o sistema 
podem e mesmo devem mudar, lá onde é necessário, mas a dose 
e a qualidade de formação não podem diminuir. Caso contrário, 
seria o suicídio. Estamos verdadeiramente no final de uma época 
histórica e no nascimento de outra... É a morte de uma época que 
faz nascer outra. Vivemos o começo de uma nova era com todo 
transtorno que isto implica e a mudança radical que isto traz 
no mundo. E não podemos fechar os olhos sem consequências 
muito graves para o Instituto, para a Igreja e para nossa missão 
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de educadores. Entretanto, não podemos querer implantar 
sistemas nos quais não se tem necessidade de coragem para viver 
a vida religiosa”.60 Estamos diante de ideias-chaves que Basílio 
repercute de retiro a retiro em todo o mundo marista.

Ora, a brochura n°14 traz o título significativo “Pérolas de 
não se jogar fora”. Essas pérolas que não podem ser jogadas 
fora são a formação espiritual, o espírito evangélico, a oração, a 
missa cotidiana. Basílio se dava conta de que, sob o pretexto de 
renovação, introduzia-se um estilo de vida cada vez mais burguês, 
com surpreendente rarefação da oração, da meditação, abandono 
do estudo religioso, dúvida sobre a necessidade da missa 
quotidiana. Chama a atenção dos Irmãos com vigor sobre esses 
pontos: “Chegou a hora de descer da estratosfera para aterrissar no 
concreto e dizer: ‘A é A, B é B’. Eu lhes afirmo isso, mesmo se tal me 
fizer perder a simpatia que têm por mim. Meus Irmãos, é preciso 
fazer a avaliação para ver onde estão as coisas. Não é renovação 
abandonar a oração e no final de um ou dois anos, sob pretexto 
de liberdade e de autonomia, acabar deixando completamente 
a oração. Isto não é renovação conciliar nem renovação da vida 
religiosa... É preciso também uma revisão periódica que garanta 
a fidelidade dos Irmãos à meditação cotidiana. A meditação não 
é tampouco uma devoção pessoal. E o Irmão Diretor não age 
como homem responsável se, por falta de  diálogo com os Irmãos, 
negligencia ou deixa cair estes pontos essenciais”.61

60  Estas mesmas ideias são retomadas ao pé da letra na Circular sobre a vida Comu-
nitária e na primeira Conferência Geral de 1971. Elas estão presentes também nos 
fascículos que relatam os retiros dados na Espanha em 1972, conhecidos sob o título 
Chamado à renovação. O fascículo 5 trata justamente da renovação.
61  Apelo à superação, n.14, As pérolas que não é preciso jogar fora, p.6.
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Numa conferência aos Superiores Maiores, dada em Roma 
em abril de 1979, sob o título a Contemplação a partir da ação, 
reconhece que é justamente o ponto fraco de nosso Instituto. 
Analisa a situação, depois enumera as iniciativas tomadas para 
ajudar os Irmãos a voltar a uma vida espiritual mais profunda. 
Elas revelam um esforço extraordinário feito pelo Conselho 
Geral e em primeira pessoa pelo Ir. Basílio para renovar a 
Congregação.62 

Mas, sem dúvida, um dos presentes mais preciosos do Ir. 
Basílio a nossa família religiosa foi o dom das novas Constituições. 
Melhor que tudo, elas descrevem o novo rosto do Ir. Marista. São  
profundamente espirituais e humanas.63 Por seu equilíbrio falam da 
prudência deste homem que guiou a Congregação durante 18 anos 
de constantes turbulências.64 O Irmão Abílio Trevisan envia esse 
depoimento: “O que eu admirava mais no Ir. Basílio era sua visão da 
realidade de um mundo em mudanças vertiginosas e atípicas e por 
sua incomparável capacidade de abrir caminhos lá onde pareciam 
impossíveis. Para mim o Ir. Basílio foi um homem providencial para 
um tempo tão difícil da história marista e do mundo. Era um homem 
de Deus que agia sempre com muita determinação, que certamente 
nascia de sua grande familiaridade com Deus. Para mim, esse Irmão 
foi um verdadeiro refundador do Instituto”.65

4.2 Nova formação dos Irmãos

62  Essas iniciativas são apresentadas no Caderno 3: O Universo da Oração, p. 39-42.
63  Ler na parte dos textos deste caderno as p. 35-36 da Circular Projeto Comunitário.
64  As Constituições são o trabalho de uma comissão nomeada para isso, e 
também de Irmãos Capitulares que as estudaram, revisaram e votaram tanto no 
curso do Capítulo Geral de 1976, quanto daquele de 1985. Elas nos foram entre-
gues sob o generalado do Ir. Charles Howard, em 1986. No entanto, o Ir. Basílio 
e seu conselho tiveram nesse trabalho um papel de primeiro plano.
65  Ir. Abilio Trevisan, depoimento enviado dia 8 de maio de 2003.
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Basílio chama sua época de um “período de parto,”66 ou ainda, 
esse tempo onde “é preciso ajudar a aurora nascer”.67 Se quisermos 
uma congregação renovada, está claro que será preciso programar 
uma nova formação para os Irmãos. Basílio está consciente disso e 
o afirma nos retiros que dá nas diversas províncias do Instituto. Há 
três momentos particularmente fortes sobre este assunto da nova 
formação dos Irmãos. O primeiro, durante a Conferência Geral de 
1971, quando Basílio pronunciou diante de todos Provinciais a 
Meditação em voz alta: “Nosso modo de conceber a formação não 
mudou muito, com efeito, e isto é grave’ pois que a juventude 
mudou profundamente. A mudança que se deve encarar nas casas 
de formação deve ultrapassar profundamente aquela das estruturas, 
das etapas e dos níveis. Trata-se do método, dos objetivos e do 
espírito. Ou os jovens encontram nas nossas casas de formação 
uma fórmula nova (que não é nem moleza, nem condescendência, 
mas seriedade e exigência) e ao mesmo tempo novas maneiras de 
ser, e depois que encontrem também comunidades e superiores 
acolhedores, capazes de compreendê-los e de continuar a formá-
-los... ou então nós perderemos uma boa parte, talvez a melhor, 
dessa juventude”.68 Esse texto tinha sido precedido de uma reflexão 
muito forte sobre a nova formação a ser dada aos aspirantes à vida 
marista, na primeira Circular de 2 de janeiro, 1968. Seria preciso ler 
das páginas 483 a 523 para encontrar esta nova visão da formação 
nos seus aspectos, sua organização e as pessoas em questão.69 

66  Meditação em voz alta, V. XXV das circulares, p. 346.
67  Idem, p. 399.
68  Meditação em voz alta, V. XXV das circulares, p. 364.
69  Nessas páginas um parágrafo traz como título: agir com prudência. Ele é dado 
na parte dos textos deste caderno.
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O segundo momento é quando Basílio escreve as Circulares 
sobre o Projeto Comunitário e o Projeto de Vida Comunitária, 
quando conclama todos os Irmãos a abrirem os olhos e 
inaugurarem o noviciado universal.70 Justificava esse noviciado 
pelo fato de que novas Constituições tinham sido entregues aos 
Irmãos. Estas eram de qualidade bem superior às anteriores, mas 
tinham a desvantagem de ficarem apenas em letras impressas 
sem ser assimiladas pelo coração, sem se tornar oração, sem 
penetrar na vida.71 Isto será um dos esforços de Basílio: ajudar os 
Irmãos a rezar com as Constituições, familiarizarem-se com elas.

O terceiro momento, o mais importante, é quando o Ir. 
Charles Howard, Superior-Geral, lhe pede de dirigir os 18 meses 
de formação dos formadores: futuros mestres de noviços...72. 
Faz-se apelo a ele porque sabe-se que é um homem sábio, 
experimentado, prudente, capaz de unir e de dar coragem à 
equipe de formadores. Ir. Gaston Robert, membro da equipe de 
formadores, dá sete páginas de depoimento daquele momento 
e lembra a justificativa dessa escolha da parte do Ir. Charles 
Howard: “Os membros do Conselho e eu mesmo estávamos 
reticentes em pedir ao Ir. Basílio este novo serviço fora da sua 
Província, mas pensamos que ele era a pessoa mais apta a assumir 
essa responsabilidade bem especial...”. E o Ir. Gaston Robert dá 
sua apreciação depois de 18 meses de trabalho e de vida em 
conjunto: “Esta escolha foi confirmada como sendo judiciosa: 
somente ele possuía verdadeiramente a liderança e o ascendente 

70  Projeto Comunitário, v. XXVII das circulares, p. 6-7.
71  Basílio volta seguidamente sobre esta verdade em suas cartas, sobretudo 
para os Irmãos nostálgicos das antigas Constituições.
72  Este tempo de formação aconteceu na Villa Sorriso, (residência do Pe. Ro-
tondi), em Castel Gandolfo, de 7 de janeiro de 1990 a junho de 1991.
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necessário para manter o leme e conduzir a equipagem a bom 
porto”.73 Em geral, os Irmãos que participaram desta sessão 
saíram entusiastas pela experiência realizada.

4.3 Situações novas, problemas novos

Viver numa sociedade em mudança, guiar uma Congregação 
que é internacional, supõe encontrar problemas ou situações 
novas que exigem muita prudência.

4.3.1 A tentação da política
É uma tentação que ocorreu fortemente em certos Irmãos, 
sobretudo os que se deixaram atingir por ideias marxistas. 
A América Latina conhecia a teologia da libertação e Camilo 
Torres, um padre colombiano, que empunhava armas para 
chegar pela violência a uma justiça social mais humana. Sobre 
este ponto, o Ir. Basílio lembrou aos Irmãos nossa missão de 
educadores, indicando que a ação política direta não fazia 
parte de nossa vocação. Ele escreve a um Ir. Provincial do 
Brasil: “Se Irmãos querem se contentar de evangelização e de 
conscientização realmente cristãs, e opostas ao marxismo e 
à violência, eu estou de acordo, mesmo se devem sofrer pela 
justiça; seria então uma glória para a Congregação e a Igreja. 
Mas o que não gostaria por nada, é que as acusações que são 
feitas à Igreja, sem dúvida, aliás, caluniosas na maioria das 
vezes, de desvio social, de revolta, de subversão, de marxismo 
e de violência, possam encontrar uma justificativa na conduta 

73  Depoimento do Ir. Gaston Robert em 2003. Amplos resumos serão dados na 
parte dos textos deste caderno.
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de alguns imprudentes, que se implicam não somente eles 
mesmos, mas comprometem também a Congregação e a 
Igreja, e as impedem de exercer seu verdadeiro papel na 
situação brasileira atual”.74 A outro Provincial da América 
Latina escrevia: “Se finalmente esses Irmãos experimentam a 
imperiosa necessidade da ação político-social, será necessário 
lembrar-lhes que existem outras opções, onde eles podem 
encontrar um meio propício, mas na nossa Congregação, 
nas nossas comunidades, no trabalho específico de nossa 
vocação, não entram nem esses critérios, nem essas atitudes, 
nem esses procedimentos”.75 Três anos mais tarde, voltava 
sobre esse mesmo problema: “Para mim o grande problema 
é como reequilibrar e reexaminar uma certa fanatização 
político-socializante que atingiu certos Irmãos, alguns dentre 
eles de grande valor, e que não veem outro modo de serviço 
e de fidelidade a Deus senão esse compromisso educativo e 
político, e mais, com opções bem definidas... Entretanto, é 
indispensável formar novas gerações numa sã consciência 
e na realização do Vaticano II e do documento Pobreza e 
Justiça de nossa própria vocação, mas sem cair nestas formas 
doentias, sem tato nem equilíbrio, que caracterizaram a 
geração marcada por Medellin”.76

No dia 25 de junho de 1977, Basílio envia uma longa mensagem, 
estritamente confidencial aos Irmãos da Rodésia. Basta citar 
algumas frases para adivinhar o teor: “O país de vocês está 
passando por tempos muito difíceis. Vou tentar ajudá-los no 

74  Carta de 22 de janeiro de 1969. AFM 51.09 – A2 – Brasil Norte.
75  Carta de 4 de setembro de 1974. AFM 51.09 – B1 – Peru.
76  Carta de 3 de setembro de 1777. AFM 51.09 – B1 – Peru.
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discernimento, frente à situação presente, de tal modo que 
possam evitar cair em erros... Nós somos uma família de 
religiosos e nos encontramos neste país levados pelo carisma 
do Padre Champagnat, para trabalhar na educação dos jovens, 
para servir este povo no seu progresso, no desenvolvimento, 
a fim  estender a Igreja, o Reino de Cristo, e dar-lhes uma 
expressão africana e rodesiana... Resumindo, quero dizer 
que a presente luta pela independência é justa nos seus fins, 
ela busca os direitos longamente negados por um sistema 
injusto... E nas recomendações que ele deixa aos Irmãos, lhes 
diz: Fiquem completamente fora da política... Comprometer-
-se ativamente na política, trabalhar pelo interesse de um 
partido e procurar a promoção de tal ou tal pessoa... não é 
nossa função. Devemos evitar toda tomada de posição. Nesta 
atual situação, não tomem nenhuma iniciativa, nem por um 
lado nem por outro...”.

Aceitem de estar desprovidos de poder.... Mostrem claramente 
que são pessoas consagradas, que são religiosos... Se um dia, 
os Irmãos forem chamados ao sofrimento e à morte pelo 
Senhor, que aceitem generosa e alegremente. O Espírito 
Santo não é menos forte hoje do que nos tempos mais difíceis 
da história da Igreja”.77

Os antigos alunos de Cuba pedem ao Ir. Basílio para abrir 
uma escola especial para crianças refugiadas em Miami. Ele 

77  Esta mensagem aos Irmãos da Rodésia contém 7 páginas com uma escrita 
apertada. Ele analisa o contexto histórico, o passado dos Irmãos maristas no 
país. Ele olha o futuro e oferece 4 páginas de recomendações e de adaptação 
à nova situação política e econômica. AFM 51.09 – A4 – Iberville. Esta mesma 
conduta prudente, Basílio a teve com os Irmãos de Moçambique e de Angola.
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pressente o quanto isso é delicado e as implicações políticas 
decorrentes. Ao Irmão, que lhe envia o pedido, responde que 
nossas escolas não podem ficar fechadas a estas crianças, mas 
se se abre uma escola para eles, seria necessário um vasto 
acordo com a paróquia, a diocese, os grupos católicos.78 

Do Líbano, o Ir. Basílio recebe uma carta pedindo intervir 
junto ao Núncio, seu grande amigo, para que o candidato 
católico à presidência do país seja apoiado pelo Vaticano. 
Ora, este candidato é o presidente dos Antigos Alunos 
Maristas do Líbano. Ele responde: “Acabo  de receber uma 
notícia bem agradável, que eu suponho verdadeira:  visar-
se-ia  vossa candidatura à Presidência da República... Um de 
vossos amigos me propôs de escrever uma carta, aproveitando 
de minha amizade pessoal com o Núncio apostólico Mons. 
Bruniera, para movê-lo a usar de sua influência nos meios 
onde ele julgar oportuno, com vista em promover vossa 
candidatura e vosso acesso à Presidência. Crede-me, lastimo 
de não poder dar continuidade a esta proposição... Na nossa 
Congregação tivemos desde o tempo de nosso Fundador sua 
senha de nunca nos envolvermos em assuntos políticos, por 
melhor que seja tal ou tal partido, a fim de evitar estabelecer 
divisões e arruinar nossa autoridade moral junto aos alunos e 
as famílias que poderiam ter uma visão diferente da escolha 
das pessoas que lhes parecem dignas de ocupar tal ou tal 
posto. Acrescento outro motivo que é o da inevitável sucessão, 
no exercício do poder, dos partidos e das pessoas...”. Esta 
carta de quatro páginas densas apresenta também a conduta 
geral do Instituto: “Não é em todos os países que a totalidade 

78  Carta de 30 de junho de 1980. AFM 51.09 – A3 – Esopus. 
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dos Irmãos consegue não cair na tentação de fazer política, 
mesmo nas melhores das intenções. De tempos em tempos os 
Superiores devem chamar à ordem algum Irmão que não leva 
muito em conta nosso modo de conceber nossa inserção na 
política e que consiste em formar na alma de nossos alunos 
uma dimensão política no sentido do termo o mais elevado, 
mas sem entrar nas competições eleitorais, nem direta, nem 
indiretamente”.

“Vocês compreenderão facilmente que se eu agisse em favor 
de um candidato, por mais meritório que seja, eu perderia 
o direito de escrever e de intervir para reorientar a atitude 
tornada inaceitável de tal ou tal Irmão.”79

Descobrimos aqui quais os critérios de prudência que guiam 
o Ir. Basílio no mundo da política. Mas isso não significa 
que é preciso ficar sempre numa neutralidade inativa. Em 
uma entrevista que o Ir. Basílio deu aos Antigos alunos do 
Chile, em abril de 1970, relembra como, ele mesmo, então 
responsável pelo Movimento Mundo Melhor no Equador, 
tinha conseguido convocar os chefes de diversos partidos 
políticos do país. Reunidos durante alguns dias (três ou 
quatro) numa casa de acolhida neutra, num clima de reflexão 
e de troca sincera, todos tomaram a decisão de respeitar o 
que parecia verdadeiramente o bem do país, qualquer que 
fosse o partido político que apresentasse uma iniciativa 
neste sentido.80

79  Carta de 25 de outubro. AFM 51.09 – D3 – Antigos alunos.
80  Entrevista aos Antigos Alunos do Chile, abril de 1970 – publicada em 1982. 
AFM 51-09-D3 – Antigos Alunos.
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É preciso lembrar que nos anos de 1970-1989, as relações 
políticas e as tentações da política eram muito fortes: o 
marxismo conservava toda sua atração e a teologia da 
libertação, na América Latina, era compreendida, por alguns 
Irmãos, como uma necessidade de compromisso direto e 
mesmo violento para mudar a situação social. Basílio teve o 
bom senso de manter nossa Congregação na neutralidade 
quanto à política direta, e no compromisso que vinha do 
Fundador de formar “bons cristãos e bons cidadãos”. Em 
algumas cartas, ele é muito claro: os Irmãos que optam por um 
engajamento político direto devem deixar a Congregação. Esta 
é, aliás’ a sabedoria da Igreja, que pede aos padres de não se 
engajarem na luta política. A Igreja é a família de todos filhos 
de Deus e não de um grupo político de direita ou de esquerda.

4.3.2 Pluralismo apostólico
Pode-se dizer que até o Concílio Vaticano II e o Capítulo 
Especial de 1967-1968, nosso Instituto só trabalhava no 
mundo da educação, nas escolas, e as comunidades eram 
constituídas para fazer funcionar estas escolas. Havia 
unidade de missão, em lugar bem preciso e com estilo  de 
vida quase monacal. Mas Basílio vê como, num futuro, as 
comunidades não serão mais constituídas em função de um 
colégio, mas que os Irmãos poderiam garantir apostolados 
diversos na paróquia, nas vilas, sem ter necessariamente 
a escola como critério de união. É preciso, portanto, criar 
um estilo de vida comunitária novo, com um horário mais 
flexível e de tempos fortes de encontro, mas também de dias 
de vida comunitária menos densa, ao menos como presença 
física. Eis os critérios que Basílio sugere nestes casos: 
“para o que diz respeito ao problema do pluralismo..., eu 
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lhes diria o que segue: A abertura ao pluralismo apostólico  
que vocês praticam me parece sadio, na condição, 
entretanto, que este pluralismo seja legitimado, garantindo 
estes três princípios:

1. Que se trate de opções institucionais tomadas em diálogo e 
obediência com o superior, e um diálogo que não seja mera 
aparência para cobrir e tranquilizar a pessoa diante do voto 
de obediência, mas que seja um verdadeiro ato de fé, de 
lealdade e de disponibilidade a Deus por meio do superior.

2. Que estas opções reconheçam o aspecto histórico do 
Instituto e que elas saibam se inserir neste aspecto, com um 
equilíbrio de comunhão e de libertação, de idealismo e de 
realismo. Somos herdeiros de um passado da Província e da 
Congregação com toda sua grandeza e suas misérias. Aceite-
-se esta herança como ponto de partida e rio no qual se entra 
para manifestar gradualmente a própria responsabilidade e 
liberação, a fim de que aquilo que parece menos bom, menos 
apropriado, seja gradualmente transformado, sem choques, 
sem rupturas entre as gerações.

3. Que as opções sejam feitas num espírito de discernimento 
muito acentuado frente a frente com o Espírito Santo 
e a vontade de Deus, iluminadas pelo evangelho na sua 
totalidade, e não simplesmente extraindo um ou dois 
valores determinados.81 

Basílio guia com prudência na direção da novidade: seus 
critérios se inspiram no evangelho, na busca da vontade de 
Deus e do que é a natureza dos votos e do carisma marista.

81  Carta de 26 de abril de 1978. AFM 51.09 – A4 – Lião.
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4.3.3 Outras situações novas
4.3.3.1 Educação mista. Nosso campo de educação ia se 
abrir mais e mais à educação mista, situação desconhecida 
antes do Vaticano II. Que pensa Basílio deste novo dado? 
“Chegamos agora ao fato da educação mista. É preciso dar-
se conta de que esta ideia não é a iniciativa de um Irmão, mas 
o estudo sério da comunidade, do conselho provincial e do 
bispo do local... Em geral, posso dizer hoje que a educação 
mista que foi introduzida em várias escolas no mundo e no 
Instituto foi averiguada como amplamente positiva... ela foi 
um fator muito positivo do sentimento religioso, quando 
havia verdadeiramente um regime educativo, um ensino 
cristão e um amor do Senhor... É preciso compreender que 
hoje a Igreja nos obriga a formar os jovens para o mundo 
no qual eles viverão amanhã, não o mundo de há um 
século ou um meio século... Os jovens e as jovens estão 
em comunicação contínua. Parece, portanto, mais sábio 
fazê-los viver juntos num meio religioso, moral, vigiado, 
acompanhado pelos educadores que podem lhes fazer bem e 
educá-los... Em geral os bispos estão favorecendo a educação 
mista, sob a autoridade de educadores verdadeiramente 
cristãos, religiosos e competentes...”82 Basílio é favorável a 
esta abertura, mas ele lembra as balizas cristãs.

4.3.3.2 Orientação para o sacerdócio. Sempre existiram 
em nosso Instituto Irmãos inclinados ao sacerdócio, mas 
tratava-se sempre de exceções. Ora, o Concílio ofereceu a 
possibilidade de abrir a congregação ao sacerdócio. Diante 

82  Carta de 14 abril de 1979. AFM 51.09 – A4 – Itália.
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desse dado, Basílio se mostrou sempre neutro, deixando 
a decisão aos capitulares.83 Mas criou uma comissão 
para estudar todas as dimensões do problema e seu 
impacto com os Irmãos. Nós sabemos que certo número 
de Irmãos, às vezes colaboradores imediatos de Basílio, 
tomaram iniciativas para chegar ao sacerdócio. Basílio e 
o Ir. Procurador de então estudaram, caso por caso, para 
discernir se se tratava de um verdadeiro apelo. Basílio diz 
bem que não é preciso liquidar uma autorização para o 
sacerdócio: “Em minha opinião seria inoportuno conceder 
uma dispensa dos votos ao Irmão..., em vista do sacerdócio, 
e isto por dois motivos: 

– Já fizemos ver ao bispo que a política do Vicariato começa 
a nos preocupar... 

– Não vemos claro que o Irmão... tenha uma verdadeira 
vocação sacerdotal. 

Não é um bom serviço à Igreja favorecer ordenações 
apressadas, sob a pressão de um bispo ou do próprio 
candidato, ambos por imediatismos. Meu pensamento 
sobre esse ponto se insere bem na teologia a mais ortodoxa 
e na pastoral a mais sã. O ano de transitus84  é preciso para 
coloca-lo muito além de um formalismo de Igreja. Ele 
decorre da seriedade de uma vocação tardia ao sacerdócio, 
a qual deve amadurecer no discernimento de espírito, assim 

83  Ele o diz claramente no relatório de seu governo, na abertura do Capítulo 
Geral de 1985.
84  O transitus é este período de transição de um ano, concedido a um Irmão 
para estudar se verdadeiramente é chamado ao sacerdócio. Permanece fora da 
congregação, mas não está ainda num seminário.



Homem de Deus70

como em certas experiências...”.85  Eis, por exemplo, o que 
ele escreve a um Irmão do Canadá: 

“Ao longo de tudo o que escreveu, pude ler o ardor de seu 
desejo e a profundidade de sua convicção de ser chamado ao 
sacerdócio... A partir de tais convicções, aja e fique tranquilo, 
porque se o Senhor o chama, ele lhe mostrará o caminho e 
lhe abrirá a estrada. Quanto a mim, você me desculpará se 
eu não emito opinião a este respeito. Não o faço nunca, nem 
no instituto nem fora... É a você que pertence, a partir de 
sua consciência, iluminada pela procura e o discernimento, 
guiado por pessoas seguras, de tomar uma opção pessoal...86 
A todos os Irmãos que seguiam esta orientação, Basílio 
indicava os trâmites a fazer para obter a licença de ausência 
do Instituto, fazer o ensaio e a prova de uma eventual vocação 
sacerdotal e dialogar com o bispo interessado.87 

4.3.3.3 Os Irmãos da China continental. Pelos anos 
1970-1980, foi possível retomar contato com os Irmãos 
remanescentes na China, mas era preciso uma extrema 
prudência. Ele escreveu a um Irmão de Hong Kong: “Sua 
carta e os sentimentos que ela exprime foram direto ao meu 
coração porque, como justamente adivinhou, estou muito 
preocupado com a sorte dos nossos Irmãos na China. Desde 
que sua carta nos chegou rezamos ainda mais na Casa Geral. 
Se demorei um pouco para lhe responder é porque quis me 
assegurar com prudência junto a fontes diretas os meios e 
as possibilidades de ajudar o Irmão... 

85  Carta de 3 de julho de 1974. AFM 51.98 – A2.
86  Carta de 8 de outubro de 1977. AFM 51.09 – A4 – Iberville.
87  Mesma carta.
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Nestes assuntos, o coração deve sempre ceder lugar à 
cabeça. Senão corremos o risco de prejudicar aqueles que 
queremos ajudar. É preciso agir com muita prudência...”.88 
Usa o mesmo tom na carta que escreveu dois anos depois. 
“Do fundo do coração obrigado por me manter informado a 
respeito do que sabe de nossos Irmãos da China... Gostaria 
que nada fosse negligenciado no que pode ser feito com 
prudência para enviar a estes Irmãos ajuda econômica 
conveniente... sempre assegurando que essa ajuda não lhes 
trará problemas...”89 

Conclusão

A prudência, tal como a descobrimos no Irmão Basílio, é 
um conjunto de qualidades humanas abertas à graça de Deus. 
Ela se compõe de discernimento, informação, escuta, trabalho 
em equipe e amigos escolhidos, de um respeito absoluto pela 
pessoa humana, e é iluminada pela força da oração, da atenção 
ao Espírito, da busca da vontade de Deus.90 Então, torna-se 
sabedoria, paciência, misericórdia, dom de conselho, aptidão à 
direção espiritual, limpidez na relação, força na responsabilidade, 
audácia nas decisões a tomar, luz para a vida ordinária e para 
os momentos excepcionais ou de nevoeiro e, sempre, amor que 
caracteriza a prudência como virtude cristã.

88  Carta de 1° de outubro de 1977. AFM 51.09 – A3.
89  Carta de 18 de outubro de 1979. AFM 51.09 – A3.
90  A Circular sobre a obediência, que dá um lugar central à vontade de Deus, 
pode ser considerada como o ápice da prudência para alguém que se quer lógico 
na sua vida de consagrado.
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Textos 

É bem esta a impressão que deixam os escritos oficiais e suas 
cartas. Eles são um conjunto de prudência, sabedoria, conselhos 
prudentes, inteligência, experiência, de conhecimento do 
coração humano, mas, sobretudo, revelam um homem de Deus, 
alguém que sabe se manter diante do Senhor e se deixa penetrar 
por sua luz e por seu Espírito.

Mais em profundidade, a prudência do Ir. Basílio mostra três 
elementos constantes: 

– A realidade e a vontade de conhecê-la, como único campo de 
aplicação da prudência. É uma recusa de trabalhar com teorias.91 

– O Evangelho, a única luz que possa iluminar a realidade e 
permitir de olhá-la com olhos cristãos. A prudência cristã 
busca sempre esta luz.

– A vontade de Deus, finalidade primeira da virtude de 
prudência. Basílio era um realista, instruído pelo Cristo e 
apaixonado de Deus. Era sua maneira de ser prudente.

1. Experimentar nossos textos92

O discernimento mostra o vazio entre belos textos e uma vida 
que os ignore. 

De um olhar realista a conselhos de sábia prudência.

91  As páginas 15 e 16 do caderno 6: Inteligência e trabalho, nos fornecem provas 
desta atitude.
92  Projeto Comunitário, p. 35-36.
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Mas aí está o problema: em 1985, depois de 18 anos, será 
que já experimentamos de verdade nossos documentos? Certo 
número de religiosos, sim. Mas e o conjunto?

A Regra de outrora tinha princípios bons e outros menos 
bons, mas o que fazia sua força era que foi vivida, estudada, 
memorizada no noviciado; assimilada intelectualmente, amada 
cordial e verdadeiramente posta em prática pela virtude da 
regularidade.

Ora, atualmente temos documentos que são mais bonitos, 
mais profundos e mesmo realmente mais exigentes. A infelicidade 
é que os conhecemos muito pouco. Quanto a praticá-los!...

Não solucionamos nenhum dos problemas que eram 
resolvidos no tempo das antigas Regras:

 - Como fazê-las entrar na memória?
 - Como torná-las conhecidas intelectualmente?
 - Como fazê-las amadas a ponto de nos levar a comprometer a vida?
 - Como organizar as comunidades para que elas as vivam?

Aí está o objeto de um importante discernimento que nos 
fará descobrir o que nos falta. Nós temos verdadeiramente de 
inventar este noviciado universal de que eu falava no início e 
onde será preciso colocar tanto o Superior-Geral quanto o mais 
jovem Irmão. A oração participada e o projeto de vida comunitária 
deveriam ser os dois grandes elementos deste noviciado. Cada 
qual em seu nível, escutará os apelos que o Senhor lhe faz e esta 
fidelidade na resposta pessoal  preparará a resposta comunitária.
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2. Observando de perto um homem prudente93

O Irmão Charles Howard e seu Conselho tinham escolhido o 
Ir. Basílio como responsável pela sessão depois de um momento 
de hesitação: “Os membros do Conselho e eu mesmo estávamos 
para pedir ao Ir. Basílio este novo serviço fora de sua Província, 
mas pensamos que ele era a pessoa mais apta a assumir esta 
responsabilidade especial...” Esta escolha era a mais judiciosa: 
na realidade, só ele possuía a liderança e o ascendente necessário 
para manter o leme e conduzir a equipagem a bom porto.

A sessão aconteceria na Vila Sorriso... Antes da chegada dos 
participantes era preciso pensar na organização da residência. 
Alguns trabalhos tinham sido realizados, mas havia obras 
por  terminar. Basílio e sua equipe se lançaram à tarefa. O Ir. 
Basílio participava de todos os trabalhos: compras, transportes, 
mudança de uma casa para outra etc. Finalmente, no domingo 
7 de janeiro de 1990, na Casa Geral abria-se oficialmente... a 
primeira sessão de formação.

O Irmão Basílio possuía uma liderança natural. Ele sabia 
animar e dinamizar um grupo. Eu me lembro da elaboração do 
“Projeto de Vida Comunitária”. O desafio era de peso porque o PVC 
devia estar adaptado à nossa situação comunitária e elaborado 
por Irmãos de culturas e de mentalidades diferentes... Manter 
a unidade e o bom espírito numa comunidade internacional 
exigia muito traquejo da parte do responsável. Esperanças e 

93  Depoimento do Ir. Gaston Robert, Conselheiro Geral de 1993 a 2001, que 
viveu 18 meses com o Ir. Basílio como membro da equipe  de formadores, na 
sessão de formação dos formadores: 7 de janeiro de 1990 a junho de 1991. O 
Ir. Gaston Robert diz que seu testemunho é de sua exclusiva responsabilidade. 
Depoimento de abril de 2003.
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temores se expressavam sem nuanças. Aproximações culturais 
e modos de fazer ou de agir podiam ser mal compreendidos 
ou mal interpretados. O Ir. Basílio devia então intervir para 
explicar certas escolhas, acalmar repentes fortes ou estimular 
temperamentos por demais negligentes... A tarefa se apresentava 
às vezes delicada e difícil. Mas foi executada com a certeza de 
ajudar no crescimento humano e espiritual desses Irmãos....

As orientações e as opções ligadas à sessão eram tomadas pela 
“equipe de formadores”. As responsabilidades eram partilhadas 
e cada um dos formadores devia prestar conta do seu trabalho 
na reunião semanal da equipe. Durante estas reuniões, sempre 
me chamou a atenção a escuta do Ir. Basílio, seu respeito pelas 
pessoas e seu interesse por cada um dos participantes.

A capacidade de acolhida e a simplicidade do Ir. Basílio 
ajudaram grandemente o bom andamento da sessão. Ele era 
Irmão entre os Irmãos; sabia ser presente, atento, questionador; 
animava, dirigia e vivia a sessão. Sua maneira de ser fazia 
seguidamente esquecer que havia sido Superior-Geral durante 
18 anos. Participava das festas e serões de família com alegria 
e animação... Durante todos esses 18 meses o Ir. Basílio deu 
atenção especial aos Irmãos doentes ou atingidos pela perda de 
um ente próximo...

Sua experiência internacional e seus anos de reflexão sobre 
os desafios da vida religiosa pós-conciliar fazia-o mediador ideal 
para a formação de futuros mestres de noviços. Ele preparava suas 
palestras com esmero, às vezes noite adentro. Ilustrava cada tema 
com exemplos vividos e só tinha dificuldade na escolha deles...
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No cotidiano, o Irmão Basílio caminhava na senda da 
conversão pessoal; comprometia-se no seguimento de Cristo, 
do jeito de Maria; não era perfeito, mas tendia à perfeição... 
Sua responsabilidade exigia muita paciência, domínio de si e 
abnegação... Quando situações ou relações se tornavam  mais 
tensas, calava-se e aproveitava a ocasião  para haurir na sua 
reserva de paciência... Diante de um desentendimento ou de 
uma situação complexa, procurava resolver humanamente 
o problema, mas, ao mesmo tempo, confiava tudo a Deus, 
conservando a paz interior...  

Entregava-se inteiro à missão de formador; uma missão 
fundada sobre a Eucaristia e a oração. Colocava Jesus no centro 
de sua vida pessoal e comunitária. Partilhou conosco... o fruto 
de sua rica e longa experiência de Deus e dos humanos. Viveu 
as alegrias e as penas, as marcas do reconhecimento, mas 
também as dificuldades comuns dos que se comprometem no 
seguimento de Cristo.

O Irmão Basílio pregou pelo exemplo...

3. A Sabedoria de um Homem Prudente94

Os tempos atuais se caracterizam por verdadeira chuva de 
ideias sobre nossos jovens religiosos; algumas são certamente 
de valor e ajudam a purificar visões simplistas e mesmo falsas 
do passado, mas outras são verdadeiramente nocivas para uma 
melhor adaptação, fecundidade e alegria na vida religiosa e creio 

94  Carta de 7 de novembro de 1959. AFM 51.09 – A4 – Lião. Alguns trechos de 
uma carta de 4 páginas.
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que elas estão causando um verdadeiro narcisismo psicológico, 
apostólico e até espiritual em muitos casos.

É difícil que nós maristas, que vivemos imersos no coração 
da juventude e da vida religiosa hoje, possamos evitar que essas 
ideias não cheguem aos nossos jovens. O que temos de fazer, 
é prepará-los doutrinalmente de um lado e por outro acalmar, 
graças a uma política de governo e de relações humanas aceitas, 
os resultados (dessas ideias). O tato e a delicadeza na política 
de governo permitirão o equilíbrio na maneira de mandar e, 
portanto, ajudarão a ser obedecidos...

É neste sentido, meu caro Irmão... que ia meu conselho. 
Você tem uma riqueza espiritual e uma personalidade que 
fazem de você um homem-chave da Espanha marista hoje. 
Ao mesmo tempo há em você uma certa dureza de caráter e 
de relações humanas, que não se manifestam sempre, mas nos 
momentos problemáticos. Eu me explico: você tem um caráter 
muito agradável, expansivo, alegre, quando há harmonia 
com os outros e então sua dureza e força de imposição não 
aparecem; mas mostram-se nos momentos problemáticos, isto 
é, exatamente nos momentos quando haveria mais necessidade 
de serenidade revestida de bondade e de tato. Isto não significa 
que se renuncie àquilo que se crê ser o dever, mas que é preciso 
se preparar com antecedência e preparar os outros a uma 
melhor acolhida recíproca.

Enquanto amigo e com a afeição e a alta estima que sabe que lhe 
dedico, digo-lhe isto como meio de preveni-lo. Penso que diante de 
muitos religiosos “que creem ter razão” sobre suas posições, não se 
chega a convencê-los senão por meio de uma política preventiva 
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e uma conscientização do interior, e não com atos exteriores de 
autoridade, que os deixa na rebelião da desobediência, ruminando 
a obediência que não digeriram. O ideal é convencer, quando se 
comanda e não impor senão em casos extremos, quando o dever 
verdadeiramente o exige...

Nós superiores, temos o poder não para fazer andar uma 
obra, mas para ajudar as pessoas e as instituições a descobrirem 
a vontade de Deus, e a cumpri-la. Dado o fato que não somos 
infalíveis, e que não temos uma ligação direta com Deus, devemos 
estar conscientes da necessidade do diálogo para descobrir o que 
Deus espera de nossa autoridade... 

4. A Prudência evita a parcialidade95

...Você adivinha o objetivo destas linhas: amenizar as tensões 
entre sua comunidade e os Irmãos do noviciado, e talvez também 
com outros Irmãos da Província, depois do aparecimento do  
n° 6-7 do Compartir... 

A intenção é que minhas apreciações fiquem entre suas mãos 
e às do Provincial. Creio que se as espalham podem produzir 
o que desejo evitar... O tema da obediência me pareceu antes 
unilateral. Você se lembra de que, quando escrevi a Circular 
sobre a obediência, sustentei, num contexto mais amplo e mais 
matizado, que a obediência cega é discutível e que o diálogo 
é necessário. Mas já assinalei o perigo que aquela Circular 
comporta se for mal empregada: ela pode abrir espaço a erros e 

95  Carta de 31 de março de 1985. AFM 51.09 – A3 – Colômbia. Alguns trechos 
de uma carta de 4 páginas.
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desvios quando o leitor não sabe integrar num todo, os diversos 
elementos que aparecem aí. Dissociados ou unilateralmente 
acentuados podem acarretar consequências nocivas. Pois bem, 
este perigo que eu sublinhava, parece ainda maior nos dois 
artigos que a revista dedica à obediência (um seu e o outro 
de um autor jesuíta). É preciso que fique claro que o voto de 
obediência é de obediência e não de disponibilidade. Há uma 
disponibilidade à mediação do superior na obediência, com 
todos os dados do diálogo, mas trata-se de verdadeira obediência 
e não de disponibilidade. Talvez, é o que quer dizer, mas não é o 
que parece, ao menos explicitamente aos olhos do leitor.

A orientação para os pobres é um elemento muito importante 
do carisma do Pe. Champagnat, mas de nenhuma maneira ele 
representa todo o carisma, nem mesmo o aspecto mais importante 
do carisma de nosso Fundador... Seria, portanto, um erro deixar 
filtrar entre os noviços e os jovens Irmãos a ideia de que, pelo 
voto de obediência, eles não devem obedecer senão quando ela 
coincide com um trabalho com os pobres. Ficaria magoado se 
estas linhas fossem interpretadas como um desinteresse pelos 
pobres, ou falta de orientação nos projetos de nossas Províncias 
ou de nossas comunidades. Não é esta minha intenção...

No que se refere à questão social, entendida em sentido 
amplo, tal como é tratada no n° 6–7 de Compartir, causou-me 
impressão desagradável. É-lhe dado um espaço tão extenso e tão 
incisivo que o resultado é, na minha maneira de ver, unilateral, 
exagerado e quase obsessivo; numa palavra, esta questão não 
mantém o equilíbrio com os outros temas tratados. Dir-se-ia que 
o coração da vida religiosa se encontra na política, no social, na 
justiça. Estes temas são, sem dúvida, valores que entram na vida 
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do Instituto e na nossa formação, mas devem estar em harmonia 
e equilíbrio com muitos outros. Neste sentido, se as coisas não 
se equilibram, acabaremos por formar personalidades religiosas 
obsessivas por este terreno, com perigo de radicalização num 
primeiro momento e de polarização depois...

Não me parece oportuno que o tal número (da revista) seja 
colocado nas mãos dos noviços, nem mesmo dos formadores... 
Publicações que sensibilizam sadiamente a respeito dos pobres, do 
problema social, da justiça, parece-me conveniente que circulem 
em comunhão com a autoridade responsável da Província...

5. Caso de extrema prudência96

Recebi a carta detalhada na qual o Conselho Provincial 
me responde a respeito do espinhoso caso de dois Irmãos 
temporários envolvidos em atos de homossexualidade... Muitas 
de suas reflexões me pareceram justas, profundas e baseadas 
no Evangelho. Se se tratasse somente da vida cristã, de um 
cristão que vive no mundo, penso que não haveria nada ou 
quase nada a acrescentar ao que escreveram; mas como se trata 
da vida religiosa, eu vou expor algumas ideias complementares 
que podem guiá-los num próximo discernimento, sobre a 
vocação dos Irmãos. O perdão e a misericórdia de Deus é uma 
das coisas evangélicas entre as mais belas, mas isso implica o 
reconhecimento humilde e leal do erro cometido. Há trechos 
muito claros a este respeito.

96  Carta de 30 de julho de 1983. AFM 51.09 – A2.
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A vida religiosa é um tipo de vida cristã tão fora da grande 
maioria das vocações humanas orientadas para sua própria 
liberdade e para o casamento que ela não se torna benéfica senão 
quando é vivida com coerência por aqueles que aceitam seus 
postulados e suas consequências. Ela é prejudicial para alguém 
que não foi chamado a esta vocação. Não se presta nenhum 
serviço, ao contrário causa-se verdadeiro prejuízo, se se mantém 
na vida religiosa alguém que não tem as aptidões para vivê-la 
de modo adequado... Agindo assim, podemos alimentar vocações 
frustradas que não atingirão, em seguida, nem a alegria nem uma 
vida cristã de qualidade.

No caso da homossexualidade devemos ser muito 
prudentes. Há tipos de homossexualidade  falsa que podem 
ser definitivamente corrigidos por um amor heterossexual e o 
casamento, permitindo aos interessados de tornarem-se normais. 
Em compensação, eles podem ver-se bloqueados num ambiente 
como o celibato religioso, se as desordens e as anomalias em que 
vivem não forem reconhecidas por eles mesmos e tratadas por 
pessoas competentes para uma evolução adequada e verdadeira. 

É preciso, além disso, lembrar que nossa vocação não é 
uma vocação orientada para a vida religiosa monástica ou 
contemplativa, mas dedicada à educação da infância e da 
juventude. Então, isto nos obriga a ser muito prudentes com 
as pessoas que mais tarde serão a presença educativa da 
Congregação marista diante dos jovens. A prudência pastoral e a 
responsabilidade profissional nos pedem que se faça uma seleção 
apropriada para que os educadores ofereçam uma garantia moral 
perante os jovens.
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Estes pontos que acabo de expor podem ajudá-los a 
compreender porque o discernimento vocacional e o Conselho 
dos votos constituem um encargo que deve se apoiar não numa 
questão de perdão ou de recusa, mas que deve ser um verdadeiro 
discernimento para saber aceitar com toda clarividência e 
bastante probabilidade de sucesso os candidatos que aspiram 
abraçar a vida religiosa.

Como veem meus caros Irmãos, não se trata de julgar as 
pessoas sobre sua culpabilidade, não se trata de condenar ou 
de perdoar (nós não temos nem essa missão nem este poder); 
num Conselho dos votos não se trata de promover ou de castigar, 
mas de ajudar as pessoas a encontrar sua verdadeira vocação e 
de ajudar a Congregação e a Província a ver se tal aspirante é ou 
não é chamado a viver publicamente na Igreja...

6. Lentidão necessária97 

Por trás de todo acontecimento está Deus, seja como causa 
e princípio de vida, seja como luz e força para nos ensinar como 
viver os fatos que não vêm dele, mas de um jogo normal da 
liberdade, que ele respeita nas suas criaturas. Uma coisa é clara: 
tudo colabora para o bem dos que amam a Deus e daqueles que 
Deus ama. Tudo é graça, dizia a pequena Teresa.

Desejo que nem você, nem o Conselho do distrito não se 
preocupem com o tempo e as medidas que o Ir. Provincial tomou 
antes de dar uma decisão. Nós éramos da mesma opinião que 

97  Carta escrita a um superior de distrito quando o país vivia momentos difí-
ceis. AFM 51.09 – A4.
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ele e o apoiamos. Não se trata de questionar a seriedade do 
Conselho, mas simplesmente é preciso se dar conta de que, 
quando uma autoridade superior deve ratificar um passo tão 
importante como uma demissão, e, sobretudo, uma demissão 
concernente a uma pessoa com anos de fidelidade e de vida 
exemplar,  e de uma demissão dada nos contextos atuais do país 
e nos contextos eclesiais dos movimentos das missões para a 
inculturação, tudo isso deve ser feito sem pressa e tomando as 
informações diretamente da pessoa interessada... Isso permite 
também que os Superiores maiores não se precipitem e que haja 
tempo para fazer as pesquisas necessárias para se observar o 
encaminhamento do ocorrido. Esta demora permite-lhe também 
demonstrar ao sujeito a afeição e a gratidão, que tornam menos 
penosos os passos que se verifiquem necessários. E tudo ajuda 
igualmente a amenizar muito a crise inevitável que se sobrevém...

7. O homem prudente aconselha a prudência98

... Diante da iminência de sua saída do Instituto, desejo 
simplesmente lhe dizer duas últimas palavras. Considero-as 
como um dever de consciência e que podem ter um peso especial, 
pois que todo interesse da Congregação esta excluído. Suponho 
que assinará a dispensa dos votos e entrará na vida secular. Neste 
contexto exponho uma dupla impressão:

Que o casamento que pretende, parece ser (se os dados que 
outros e você mesmo me comunicaram são exatos) cheio de riscos. 
Você se deixa levar por motivações de uma responsabilidade mal 

98  Carta escrita a um Irmão que deixa o Instituto, 23 de setembro de 1981. AFM 51.02 – A2.
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compreendida,... e de ausência de outros elementos que deveriam 
ser levados em conta. O mínimo que posso lhe dizer é de pensar 
bem antes de contrair o matrimônio que encara e que tome um 
tempo suficiente para o conhecimento e a educação mútua com 
sua futura esposa, lembrando-se de que assume, não somente a 
companheira de toda a sua vida, mas a mãe de seus filhos...

Tenho a impressão de que você se precipita a dar este passo ao 
casamento como consequência de algo já decidido, embora , no 
entanto, muito perplexo sobre o que conviria verdadeiramente 
fazer. Você quer evitar a tortura de ter que recomeçar um processo 
de discernimento, eu o compreendo perfeitamente, pois não é a 
primeira vez que vejo alguém sofrer em condições semelhantes. 
Temo que, desejando evitar um ou dois meses de sofrimento,  
por um novo estudo lúcido e de valor das coisas, você vá abraçar 
um futuro incerto, em que será preciso passar por situações 
dolorosas e dias amargos, bem mais intensos e numerosos (e, 
por vezes, irremediáveis), que o momento difícil que se evitou.

Termino, caro Irmão, pedindo-lhe perdão por todo gesto que 
possa parecer intromissão em problemas pessoais, em que você 
é o principal interessado. Deus sabe que o faço com um respeito 
e um amor imenso e somente por seu bem. Nada garante que eu 
tenha razão e que não possa me enganar. Se der o passo que me 
preocupa tanto e se tudo correr bem, ficarei muito contente de 
me ter enganado...
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8. Lá onde há envolvimento da emoção99

... Não digo não aos seus desejos, mas não posso lhe dar uma 
decisão imediata por duas razões:

A primeira é objetiva: a troca não depende de mim. Deve haver 
aí um acordo prévio entre os dois Irmãos Provinciais. Um Superior- 
-Geral não pode transferir um Irmão como uma peça de xadrez, 
senão em caso de força maior. Nossos documentos descrevem o 
processo e os trâmites e eu não posso passar por cima deles.

Segunda razão. Subjetivamente, acho que a carta é tão 
emocional que há o perigo de eu colaborar acentuando a emoção 
que comanda sua cabeça e suas decisões em vez de  lhe ajudar a  
amadurecer. Na vida há momentos difíceis, situações penosas no 
casamento, no trabalho, na vida de relação, que não se superam 
senão com paciência, oração, força de vontade e evidentemente 
com a graça de Deus.

Se eu aquiescesse imediatamente a seu desejo de trocar de 
Província..., não faria senão ajudá-lo a agir sobre o impulso da 
emoção nas dificuldades, deixando-o sem preparo para a vida. 
Amanhã ou depois de amanhã, poderia se apresentar um mau 
momento...: uma comunidade menos ideal, uma moça que o 
seduza com seu amor etc. e você estaria na água, se afogando, 
não importa qual desses casos e sem saída possível. Não é assim 
que alguém se forma a crescer na vida cristã e na vocação... 
(Basílio enumera então as etapas que deve seguir...)

99  Carta de 7 de outubro de 1980. AFM 51.09 – A2 – Peru.
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9.  Agir com prudência100

Por conseguinte reconheço francamente as lacunas que 
existiram em várias casas de formação, como também a falta de 
conhecimento dos valores humanos e de atenção a esses valores 
em religiosos que, na continuidade de uma privação exagerada 
e artificial de contatos, poderiam ter sido positivos e contribuir 
à formação. Permito-me chamar a atenção sobre uma série de 
pontos que, creio eu e espero, ajudarão, não tanto a reduzir e 
a eliminar os elementos errôneos e prejudiciais, e os esquemas 
contraditórios, senão a integrá-los numa síntese superior e única, 
na qual a maior atenção será focada nos aspectos humanos, de 
forma autêntica e se tornará positiva para a vida cristã, e, com 
maior razão para a vida religiosa.

Que se leve em conta uma coisa: se eu escrevo isso é porque, 
depois de ter observado há alguns anos o movimento que se 
produz em vários países nas casas de formação de algumas 
famílias religiosas, constatei uma dialética exagerada, em virtude 
da qual, e por uma reação pendural, (muito compreensível, 
mas não justificada), passou-se de absurdos hermetismos e de 
detalhes infantis e antinaturais, a experiências irrefletidas, 
inteiramente desprovidas de critérios religiosos sérios, tanto 
como de profundidade espiritual. Esta deficiência algumas 
vezes existia mesmo nos formadores, atingidos por um espírito 
naturalista, que se manifestava num dinamismo exagerado por 
tudo o que era puramente humano (esportes, manifestações 
culturais, etc.) com ao mesmo tempo a falta de interesse, de 
iniciativa e de criatividade para os aspectos espirituais.

100  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 491-493. O título do parágrafo é da circular.
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Eu não gostaria de ser mal interpretado. Não faço alusão a 
tantos bons Irmãos modernos, atualizados... (um educador que 
cessa de estar em dia, cessa, pelo fato mesmo de ser educador...  
perdendo o contato com a geração jovem, cuja base é o diálogo, 
perdeu sua influência, e, por conseguinte, sua capacidade de 
formar) que com espírito e abnegação aceitam a tarefa difícil 
da educação e buscam novos métodos apropriados às novas 
gerações aplicando as indicações do Concílio sobre a formação. 
Que o Senhor abençoe e faça frutificar seus esforços. 

Caros Irmãos,101      
        

3 de novembro de 2003
A triste notícia da morte do Ir. Quentin Duffy, na Austrália, 

na noite passada, chegou-nos a Roma hoje cedinho. Ele estava 
hospitalizado desde sexta-feira passada depois de cair da cadeira 
de rodas. Seus funerais acontecerão na sexta-feira, 7 de novembro, 
em Ashgrove, e o enterro será no Cemitério de Nudgee.

Tantas lembranças de Quentin me vêm à memória depois 
do anúncio de sua morte! A cidade de Roma e esta casa foram 
sua morada durante mais de vinte anos; ele aqui prestou serviço 
durante a época turbulenta e a mais estimulante da história 
de nosso Instituto, quiçá da vida consagrada. Ele tinha sido 
preparado para um estilo de vida religiosa, mas teve que se 

101  Esta carta do Ir. Séan Sammon, S.G., é acrescentada por respeito ao Irmão 
Quentin Duffy que trabalhou bastante com o Ir. Basílio, mas também porque 
mostra justamente o quanto eles confiavam reciprocamente e como eram os 
dois homens de prudência e de sabedoria.
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tornar parteiro de outra. Ele serviu a Administração geral num 
momento quando as aptidões para escutar, expressar pontos de 
vista diferentes, partilhar, crescer, eram todas necessárias. E ele 
possuía estes dons com abundância, que com o passar dos anos 
se aprofundaram e se estenderam. Sim, graças à sua presença e a 
seu duro trabalho, nos enriquecemos!  

É claro, dificilmente pode-se lembrar de Quentin sem uni- 
-lo a Basílio.  Eles formaram uma equipe formidável, eles foram 
uma bênção para o nosso Instituto trabalhando juntos com uma 
facilidade que lhes permitiu aos dois distinguir-se. Quando 
Basílio partia em visita ao Instituto, Quentin assegurava-se de 
que as rodagens necessárias ao bom funcionamento continuavam 
a engrenar e progredir. Ele estava atento aos detalhes, ele 
aprendeu o direito canônico por experiência, e ajudou a governar 
o Instituto segundo sua missão, sobre as águas agitadas que 
apareceram logo após o Vaticano II.

Durante 18 anos, operou como Vigário-Geral e depois 
permaneceu a serviço do Instituto como procurador-geral. 
Em todo tempo a virtude de simplicidade, tão cara ao coração 
de Marcelino, fulgia muito evidente na vida e nos modos de 
Quentin. Depois de terminar seu serviço aqui em Roma, voltou 
à Austrália. Não esquecerei nunca quando visitei a Província 
de Sydney pela primeira vez, como fiquei tocado pela acolhida 
de Quentin no aeroporto, sentado em sua cadeira de rodas, 
vindo, como ele dizia, acolher o novo Vigário-Geral. Ele tornava 
certas virtudes tão brilhantes que, com o tempo, passamos a 
apreciar sua importância na vida de nossa comunidade humana: 
honestidade, respeito ao outro, humor discreto, sério e cuidado 
pelos detalhes importantes da vida.
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E enquanto lamentamos a perda de Quentin, devemos 
também ser reconhecidos pelos anos durante os quais nos 
beneficiamos de sua presença física. Ele serviu nossa Igreja na 
Austrália como professor, superior local e diretor de escola, 
e de nosso Instituto como Provincial e Vigário-Geral, dando a 
todos o presente inestimável da fraternidade. Ele vive agora na 
Comunhão dos Santos, acolhido por Marcelino, Maria, e todos os 
que partiram antes dele. Possa nosso Irmão Quentin descansar 
para sempre na paz eterna de um Deus tão bom!

Bênçãos e afeição

 

Depoimento de dois Irmãos que viveram longo tempo
com o Irmão Quentin na Casa Geral

Depoimento do Irmão Gabriel Michel
O Irmão Quentin Duffy foi, durante os nove anos que 

vivi com ele, um homem notável de abertura a um mundo 
novo. Ele conhecia muito bem os documentos do Concílio 
Vaticano II. Bastante diferente do Ir. Basílio, ele o completava 
admiravelmente, o que era indispensável, dadas as frequentes 
ausências do Superior-Geral. Creio poder dizer que nunca 
percebi dificuldade de entendimento entre os dois, graças ao 
desejo comum de  não buscar senão o bem do Instituto.

Pessoalmente, me senti sempre perfeitamente compreendido 
por ele quando tive de proceder de um modo que não agradava 
a todos. Ele era notável ao resolver uma questão, organizar uma 
atividade nova ou a reforma de um modo de vida tornado rotina. 
Numa palavra, era um chefe e Irmão Basílio repetiu muitas 
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vezes que o considerava como um outro dele próprio. Sempre 
disponível a todos, sabia acolher cada um com humor e calma.

Depoimento do Ir. Paul Sester
O nome do Ir. Quentin DUFFY lembra imediatamente 

aquele do Ir. Basílio RUEDA. Este era primeiro, aquele vinha 
em segundo, mas na realidade de preferência, ao lado. Durante 
duas vezes, por nove anos, dirigiram juntos o Instituto. Tanto 
um se mostrava ativo, sempre em movimento, tanto o outro era 
calmo, clarividente, organizador. Juntos formavam um tandem 
para o governo, dois companheiros na vida, dois associados no 
exercício da autoridade.

O Irmão Quentin era companheiro do Ir. Basílio pela estima 
recíproca, pela confiança que o chefe dava a seu colaborador. Na 
época, quando foi atingido por grave doença, que colocava seus 
dias em perigo, o Ir. Basílio declarou que se a doença tivesse levado 
o Ir. Quentin à morte, ele teria colocado em questão a continuação 
de sua função de Superior-Geral, de tal maneira que se apoiava 
sobre ele para levarem juntos o pesado fardo do governo. Com 
efeito, neste ponto estavam tão associados que durante as longas 
e frequentes ausências do Superior-Geral, o Vigário empunhava as 
rédeas, garantindo a continuidade com uma tranquila segurança.

Dotado de um juízo seguro e não desprovido de inteligência, 
tinha a envergadura de um organizador. Como tal possuía o 
espírito claro, a previdência lúcida, a vontade firme e constante. De 
um caráter pacífico, tranquilo e sereno não se afligia para executar 
com sucesso, segundo a visão de seu superior, adaptando-se às 
circunstâncias do momento o que devia ser feito.
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Nunca foi visto se enervar, nunca foi visto levantando a 
voz. Com calma, e mesmo às vezes com um pequeno sorriso, 
ele passava além daquilo que poderia obstruir seu caminho. A 
mesma serenidade se manifestava nele nas relações como no 
seio da comunidade, onde era superior. É sobre ele que o Ir. 
Basílio se apoiava invariavelmente no andamento das sessões 
do Conselho Geral e os Irmãos conselheiros sentiam à sua volta 
um ambiente, onde a segurança era igual à afeição tão discreta 
quanto verdadeira.

Homem Prudente102

Quando no curso do XVII° Capítulo Geral, em que a reeleição 
era evidente, o Ir. Basílio telefonou de Roma a seu médico 
pessoal que residia em Madri, a fim de saber se seu estado de 
saúde lhe permitiria afrontar um segundo mandato. O médico 
relata o que ocorreu: Falamos calmamente e ele me perguntou: 
“O senhor acredita que fisicamente posso aguentar o tranco?” 
Eu lhe respondi: “Creio que sim!”. Com efeito, ele terminou seu 
segundo mandato sem maiores dificuldades. O doutor continua: 
“Se eu lhe tivesse dito ‘não’ ele teria  apesar disso aceitado, 
porque se sacrificava por todos e estava sempre pronto ao 
serviço; a confiança que a Congregação lhe depositava tinha  
para ele muito peso”.

Ainda que o Instituto tenha conhecido polarizações, devido 
às novas correntes de renovação, nunca teve grupos de oposição. 

102  Texto do Ir. José Flores García. Resumo da apresentação das virtudes do Ir. 
Basílio em vista do Processo Diocesano, 20 de fevereiro de 2004.
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Era graças ao otimismo, à confiança e à força que demonstrava, 
mesmo nos momentos mais difíceis.

Era um homem que antes de dar uma resposta já havia 
debatido com Deus e que aceitava o ponto de vista dos outros, 
mesmo se ele não estivesse sempre de acordo.

Seu contato, sua proximidade conduziam à oração e a 
oração abria à verdadeira ciência que vem de Deus. Era um 
homem respeitoso da consciência dos outros. Nos momentos 
difíceis, como a guerra na África, ele deixava aos Irmãos a plena 
liberdade de ficar ou de voltar ao próprio país de origem. Nas 
situações complexas sabia aplicar os princípios da moral e do 
discernimento. Era um guia preciso e claro e ele desejava que os 
superiores regionais o fossem também. Quando se tratasse de 
tomar decisões sabia juntar três aspectos difíceis do governo: o 
respeito à pessoa, as exigências da vocação religiosa e o serviço 
da autoridade. Abordava todos os problemas com sabedoria, 
paciência e simpatia e buscava a melhor solução. 

Soube evitar os escolhos extremamente perigosos, como seguir 
uma linha de ação por demais conservadora, ou perder o controle 
diante de uma abertura que teria permitido experiências novas 
tendentes à ruptura ou à confusão. Sua capacidade de se informar 
para ajudar ou dar um oportuno conselho o mantinha em perene 
contato com o Conselho Geral. Não se precipitava jamais em suas 
decisões e se por informação deficiente ou devido à má vontade 
das pessoas, lhe acontecesse de tomar uma decisão pouco correta, 
corrigia e se necessário pedia perdão e mudava de direção.
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Prudência de Pioneiro

Ele sabia colocar cada um diante de suas reponsabilidades, 
chamando-o a uma vida adulta e ao cumprimento de seus votos. 
Sabia fazê-lo com as palavras e o exemplo, e sempre em vista de 
encontrar soluções.

O Ir. Basílio viveu e morreu como homem do governo; como 
um piloto de mão firme e boa. Sabia por que e para quem vivia, 
por que e para quem trabalhava e entre as mãos de quem morria. 
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TEMPERANÇA
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A JUSTIÇA
Se vossa justiça
não ultrapassar a dos escribas
e dos fariseus

A Bíblia oferece a boa iluminação para compreender a justiça como 
virtude cristã. Ela fala do homem justo, da justiça e do julgamento de 
Deus e orienta o olhar e a esperança sobre o justo: Jesus, o Filho do 
Pai. Nasce um conceito muito rico e bem diferente da justiça humana 
tal como é praticada nos tribunais. O homem justo integra a lei, ama 
as pessoas, se deixa inspirar por Deus, como José, o justo.

A justiça cristã tem seu domínio no primeiro e no segundo 
mandamentos. Guiada pelo Espírito, ela vai além do escrito: “Se 
vossa justiça não é superior àquela dos fariseus não entrareis 
no Reino dos Céus”.103  Deus enaltece a justiça quando convida 
ao respeito, à proteção da viúva, do órfão, do estrangeiro... 
quando pede ao rei de Israel de estar atento aos pobres e que 
o sangue dele seja precioso a seus olhos.104 Jesus, o justo, 
proclama uma justiça sem fronteiras: ele nos espera naquele 
que tem fome, sede, aquele que está nu, doente, na prisão.105 
... Esta humanidade ferida não perde nunca seus direitos, nem 
sua natureza intrínseca de ser templo de Cristo que, nascido da 
Virgem Maria, é da mesma carne que todos os outros homens e 
assume nele seus irmãos.

É nesta direção que Basílio olha quando revela o mistério que 
trazemos em nós: “Jesus sou eu e eu sou Jesus”106 e ainda “Jesus de 

103  Mt.5,20
104  Salmo 71.
105  Mt. 25,35.
106  Circ. sobre a obediência, p. 37.
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Nazaré é o resultado do que nós, os homens, podemos chegar a ser 
para Deus e do que Deus pode  chegar a ser para os homens”.107 Na 
confiança que nasce de João 3,16: “Deus amou tanto o mundo que 
lhe deu seu Filho único... para que ele tenha a vida!”, Basílio deseja o 
julgamento de Deus, porque a justiça de Deus antes de tudo justifica, 
purifica, santifica, salva: “É sobretudo em São João que esta dimensão 
e esta função da palavra de Deus aparece com toda sua força:

Ela julga e convence de pecado,
Ela convence de pecado,
E chama à conversão,
Ela converte, justifica e transforma,
Ela transforma e salva.

Disto provém a devoção ao julgamento de Deus: Não devemos 
fugir dele, porque nele somente, na sua verdade, encontra-
-se nossa esperança de salvação quando ela nos condena, nos 
purifica, nos converte, nos muda.

“Oh, julgamento de Deus, julga-me para que eu seja salvo!”108 É a 
esta justiça que Basílio se abre: “Deus não nos pede de viver segundo 
nossa justiça, mas bem da justiça que vem dele, graças à fé”.109

A justiça que vem de Deus pede o dom total, ela é muito exigente. 
Mas o Pai faz dom de seu Filho, o Justo, para que ele seja “nossa 
sabedoria, nossa justiça, nossa redenção, nossa libertação”.110

Esta justiça se reflete nos amigos do Senhor, porque seu 
coração se põe a pulsar ao ritmo do coração de Deus.111

107  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p.611.
108  Caderno 8: A Palavra e Deus, p.10.
109  Cf. J. M. Vigil, Religiosos de hoje, Instituto de Vida Religiosa, Madri 1980, p. 160.
110 1 Cor 1,30. 
111  Circ. sobre a obediência, p. 69.
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1
SOB A LEI 
DO ESPÍRITO

1.1 A lei do Espírito

Durante toda sua vida, Basílio evitou a armadilha do 
legalismo, deixando-se guiar pelo que Paulo dizia aos Gálatas: 
“Não é por causa das obras que se é justificado, mas pela fé no 
Cristo Jesus”.112 Ele se opôs sempre àqueles que se contentam 
em cumprir tudo o que está escrito e convidou  os Irmãos a 
aceitar Jesus como Lei113 e seu Espírito que destrói o legalismo, 
colocando em nós uma necessidade de doação sem limites. 
Diz claramente a todos os Irmãos Provinciais reunidos para a 
primeira Conferência geral de 1971: “... no dia quando a vida 
religiosa renunciar viver do Espírito Santo para se alimentar 
somente de um “texto que se repete”, ela terá renunciado não 
somente à sua substância cristã, que é o caminho vivido na 
santa liberdade dos filhos de Deus, mas também abandonará seu 
caráter próprio no seio do povo de Deus, isto é, à sua natureza 
carismática.”114 Foi igualmente claro com os Irmãos das diversas 
províncias da Espanha: “Irmãos, queiram me perdoar, mas 
entre nós há muitos israelitas que vivem habituados a uma 
espiritualidade legal. E Cristo pregou essa justiça legal na cruz 
e colocou no lugar a si mesmo, sua imagem e o Espírito Santo, 
isto é, a justiça evangélica que é dinâmica e diante da qual não se 
pode dizer jamais: isto basta! Aos Irmãos que estão acostumados 

112 Gál. 2,16.
113  Circular sobre a obediência, p.42
114  Meditação em voz alta, p. 348-349, 353.
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a uma espiritualidade de observância, onde tudo está prescrito, 
tudo é pré-fabricado, saibam uma vez por todas, que não é nisso 
que reside a espiritualidade cristã. É o Espírito que lhes pede 
mais, na paz e na liberdade”.115 Aos Irmãos do Canadá se faz esta 
reflexão: “Se alguém viesse me dizer: ‘Eu nunca faltei a meu voto 
de virgindade, observei minha pobreza religiosa desde sempre, 
cumpri sempre os regulamentos de um modo geométrico, mas 
declaro que não amo meus Irmãos’, eu lhe replicaria: Com os teus 
vinte anos de fidelidade, estás ainda a zero na vida espiritual. 
Teus vinte anos de fidelidade não serviram de nada e é preciso 
começar a revisar por completo tua vida espiritual, porque o que 
vives talvez seja farisaísmo, mas certamente não cristianismo, 
que é a lei do amor”.116

Basílio recusa o legalismo, porque na vida elegeu como lei, 
Jesus, o Espírito e o amor. Mas não se considera dispensado, 
por isso, de observar as leis, o regulamento, as estruturas, as 
Constituições; ao contrário, o amor leva-o  a observá-los com 
mais perfeição. Ele está atento em respeitar as leis sociais para 
os empregados que trabalham com os Irmãos, seja na Casa Geral, 
seja nas escolas, quando visita os Irmãos. E antes de tudo toma 
tempo para saudar as pessoas, interessar-se pela família delas, 
conhecer suas condições de vida. Os funcionários das edições 
Luis Vives, de Saragoza, externaram admiração pela visita que se 
lhes fez, pelo tempo dedicado a eles na conversa, pela afeição que 
sentiram neste homem. O Pe. Amador Menudo nos surpreende 
quando revela que em suas viagens o Ir. Basílio pensava sempre 
em trazer algum presente ou lembrança para os funcionários 

115  Chamado à renovação n. 1, Conferência sobre a Oração, dezembro de 1972.
116  Apelo ultrapassar, n. 3; O mandamento novo, p. 3.
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da Casa geral.117 Basílio está sempre atento às situações e aos 
apelos do mundo. Lança dois apelos aos Irmãos: manter-se nas 
encruzilhadas da vida118 e orientar-se sem hesitar para os pobres 
e as missões.119 De fato, pede à Congregação de responder às 
novas necessidades dos jovens e ao direito dos pobres a serem 
educados.120 

1.2 O sentido de Igreja

Esta mesma preocupação pela justiça, ele a teve para com 
a Igreja, procurando, por obediência, aplicar as orientações do 
Concílio com dinamismo, constância, alegria. Este o sentido que 
colocava na aplicação das vontades do Concílio: “Então quando 
a Igreja nos impõe um mandado novo, o que é que isto significa? 
Quando a Igreja nos diz: ‘É preciso que se reformem’, o que isto 
quer dizer? Isto quer dizer que nós devemos renovar, reformar 
nosso sistema de amar, de tal maneira que, quando tomamos em 
mãos seriamente esta reforma, encontraremos muito mais que 
um novo modo de viver a pobreza, a virgindade e a obediência. 
Encontraremos um modo mais radiante de viver o amor, a 
ponto de podermos dizer que, com base em todas as mudanças 

117  Depoimento escrito, de 16 de janeiro de 2003.
118  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 354-357
119  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 567-587.
120  A partir de 1976, a Congregação organiza o Bureau “Justiça e Paz”, que 
evoluirá para se tornar o Bureau de Solidarité Internationale (BIS). O Bureau 
assume duas tarefas:1. buscar fundos para os projetos em favor dos pobres; 
2. Manter desperta a consciência dos Irmãos e da grande família marista: 
educadores, pais, antigos e novos alunos para os pobres e a justiça no mundo. 
Graças a este Bureau a Congregação está constantemente engajada em favor 
dos desprovidos e para uma promoção das camadas sociais mais esquecidas. Cf. 
Caderno n. 10, p. 10.
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anunciadas, uma coisa indiscutível seja percebida: esses homens 
amadureceram no amor, tornaram-se adultos no Cristo...”.121 
Compreendemos que a justiça de Basílio está inspirada no amor 
e, portanto, ela será sempre abundante. Obedecer à Igreja é, 
por vocação cristã, dar-lhe toda a colaboração122 de que ela tem 
necessidade e ser um membro que irradia a santidade.

A percepção daquilo que é devido à Igreja torna-o muito 
respeitoso das autoridades: padres, bispos, cardeais, papa. O 
Movimento por um Mundo Melhor tinha colocado nele o sentido 
e a paixão pela Igreja. Em situações problemáticas: abertura ou 
fechamento de escola, ele convidava os Irmãos ao diálogo com 
as autoridades eclesiásticas.123 Desde a primeira Circular, de 2 de 
janeiro de 1968, lembra o grande respeito que o Fundador tinha 
para com o papa e lhe faz promessa, em nome da Congregação, 
de garantir esse respeito numa colaboração generosa: “Há um 
desprezo no apego ao papa, e um pouco menos, no apego ao 
episcopado, que se estende cada vez mais em certos lugares. 
Filhos da Igreja e do Bem-aventurado Champagnat, que devemos, 
portanto, fazer? Crer firmemente e reafirmar nossa docilidade e 
nosso inabalável apego ao Magistério”.124 O Ir. Claudio Girardi, 
um de seus próximos colaboradores, nos garante: “Nele, o amor 
à Igreja era palpável. Seu respeito pelas autoridades eclesiásticas 
era notório. Seu exemplo de amor à Igreja e ao Papa era como 
aquele do Padre Champagnat e dos primeiros Irmãos”.125

121  Chamado à superação, n. 3; O mandamento novo, p. 2.
122  No texto sobre o profeta, dado mais adiante, Basílio proclama sua colabo-
ração franca e total em consideração à Igreja.
123  Cartas de 4 de setembro de 1979. AFM 51.09 – A4 – Iberville e de 5 de maio 
de 1981. AFM 51.09 - B1 - Peru.
124  Circ. de 2 de janeiro de 1968: Os apelos da Igreja, p. 524.
125  Depoimento de 18-12-2002.



CADERNO 12: JUSTIÇA, FORÇA, TEMPERANÇA 101

A Justiça

Um Irmão tendo feito chegar ao Vaticano uma carta pouco 
respeitosa, Basílio, assim que soube, envia suas desculpas e 
protesta total fidelidade da Congregação ao Papa.126

1.3 O sentido de família

Sua conduta com relação à Congregação se inspira também 
nesta justiça. Ele é fiel ao horário, na medida do possível, 
respeita as estruturas existentes; acolhe o jogo da colegialidade 
e respeita as decisões do Conselho Geral, mesmo quando elas 
não correspondem ao seu modo de ver. Ele tem o senso da 
subsidiariedade, confirma o governo dos Provinciais, agradece--
lhes, pede-lhes opiniões e também os aconselha como Superior 
responsável. A Congregação tinha particularmente necessidade de 
luz nos anos difíceis de então; ele esteve sempre consciente disso, 
desperto, oferecendo-lhe doutrina sólida, abrindo caminho entre 
o grande número de teorias que eram propostas no momento. 
Sobretudo, deu-lhe as novas Constituições, que ele assimila na 
oração e convida todos os Irmãos a refazer o noviciado para que 
as Constituições entrem no coração e na vida. Responde assim aos 
direitos e às novas necessidades da Congregação. 

Em resumo, essa justiça da lei, mas com o amor expresso no 
Salmo 118, consiste em dar a todos aquilo a que têm direito: o 
respeito, a obediência e uma franca colaboração às autoridades 
eclesiais, uma doutrina sã e forte, novas Constituições e uma 
abrangente colegialidade, no interior da Congregação, o respeito, 

126  Esta carta é mencionada no Caderno 2: Maria, Champagnat, Igreja, p. 48.
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a justiça no salário127 dos empregados, e um grande esforço em 
favor dos pobres e das missões.

2 
A PESSOA HUMANA  
É UM ABSOLUTO

A conduta geral do Ir. Basílio diante das pessoas é de respeito 
absoluto: “A comunidade não esquecerá nunca a soberania de 
cada um dos seus membros”.

A pessoa humana é um absoluto... A comunidade deve aceitar 
a diferença das pessoas, que querem ser complementares. 
Deve ajudar a cada um dos seus membros a assumir sua 
responsabilidade com toda liberdade, amor e generosidade. Deve 
fornecer ocasiões de decisão e de iniciativa sadias nos justos 
limites. Deve conceder às pessoas a prioridade sobre as coisas. 
Especialmente o superior, deve velar para não se deixar absorver 
pelos trabalhos administrativos, a ponto de viver ausente da 
vida, das alegrias e das necessidades dos seus Irmãos, e o que 
seria pior ainda, de perder o domínio dele mesmo, e de tratar 
seus Irmãos como “coisas”.128 A justiça para as pessoas consiste 
em respeitá-las, amá-las e se comprometer com sua promoção. São 
os direitos da pessoa.

127  Seria interessante reler o texto Na Universidade de um motorista de taxi, 
Caderno 4: Amor e Sabedoria, p. 13.
128  Circ. A vida comunitária, p. 250. 
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2.1 A arte da escuta

Um dos aspectos do respeito é a arte da escuta.129 Basílio 
dedicou inúmeras horas na escuta de seus Irmãos. Sua escuta era 
atenção, vontade de compreender por inteiro, calma e paciente. 
Sabia postergar130 seu tempo das outras urgências e consagrar-
-se totalmente ao Irmão que vinha a ele: “Como Superior-Geral 
do Instituto (é nesta data que eu o conheci), uma das principais 
características do Ir. Basílio foi a grande capacidade de escuta 
paciente e agradável. Quando ele não tinha reuniões ou 
sessões do Conselho, ficava inteiramente disponível, apesar de 
importante conjunto de dossiers que se acumulavam sobre sua 
mesa. Aquele que vinha bater à sua porta, seja ele o mais humilde 
dos Irmãos da comunidade ou que vinha de um país distante, 
encontrava sempre o Ir. Basílio acolhedor, sorridente e a sua 
inteira disposição. Suas absorventes ocupações contavam pouco, 
ele dedicava todo seu tempo ao visitante. E mesmo se esse ia além 
de limites convenientes, ele não manifestava aborrecimento, 
ficava atento ao que se lhe dizia e parecia até perder a noção do 
tempo para ficar à total disposição de seu visitante todo tempo 
necessário. Não havia para ele nada de mais urgente, dedicava-se 
àquele que viera encontrá-lo. Este modo de perder seu tempo e 
deixar de lado as ocupações para se doar sem limites aos outros, 
foi verdadeiramente um dos traços característicos predominantes 
no Ir. Basílio. Ele usava a noite para recuperar o tempo que tinha 
consagrado a outros. Seu estilo acolhedor, de dom de si e de seu 

129  Os depoimentos em favor desta arte da escuta são muito numerosos. 
Muitas páginas do livro Basílio, um outro Champagnat, e também os Cadernos 4: 
Amor e sabedoria, e 7, em o Superior e o Irmão narram casos concretos. 
130  Ir. Alessandro di Pietro, Postulador geral do tempo de Basílio, FMS-Mensa-
gens n° 19, p. 45.
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tempo pessoal não eram exceções, mas era corrente e habitual 
nele quando se tratava de receber alguém que a ele acudia”.

2.2 O respeito da liberdade

À escuta, aos conselhos que sua longa experiência lhe sugeria, 
seguia o respeito da liberdade. Isto se repetiu seguidamente com os 
Irmãos que pediam para se retirar, mas que na opinião do Ir. Basílio 
tinham verdadeira vocação. As separações foram feitas sempre na 
amizade, uma amizade que não se desmentia depois, mas que 
se tornava seguidamente ajuda. Basílio conheceu a dor destas 
separações, jamais o rancor.131 O Ir .Pierre Rousset, Provincial de 
l’Hermitage, admira seu grande respeito pela liberdade dos Irmãos 
e escreve: “Penso que seu generalado foi profundamente marcado 
pela importância que deu à liberdade de cada um na escolha de 
sua vida... Ele sofreu muito com as saídas do Instituto, mas quem 
pode contar o número de Irmãos que ele salvou?”132 Respeito e 
apoio também quando um Irmão manifestava o desejo de ir às 
missões. Este respeito tornava-se discernimento feito em comum, 
tempo de maturação do chamado, escolha da missão onde ele 
poderia realizar mais. Simplesmente respeito de cada Irmão, que 
por motivos diversos pedia uma troca de função, de província, 
um estágio de formação... O princípio era sempre o absoluto da 
pessoa, o respeito de sua liberdade, a orientação para Deus.

131  Os arquivos conservam certos destes casos. Frequentemente quando sabia 
que antigos Irmãos se casavam ou eram ordenados sacerdotes, ele enviava uma 
palavra cheia de afeição e de desejos sinceros e ele lhes lembrava de como  per-
manecer  testemunhas do Senhor em seu novo estado de vida.
132  O estilo de uma vida, p. 42. 
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2.3 Amizade, afeto, estima

No dia a dia da vida, entretanto, a pessoa tem, necessidade 
de amizade, de afeto, de estima. Sob este aspecto, Basílio foi 
verdadeiramente grande. Todos estão de acordo em reconhecer 
que ele soube amar: “Um dos maiores dons que ele fez a cada um 
de nós e ao Instituto foi este: ele era nosso Irmão. Ele nos amava a 
todos como seus Irmãos e amava todos a quem ele se aproximava 
como irmãos e irmãs. Seu modo de ser Irmão conosco e para nós 
foi uma bênção para cada um de nós, para o Instituto e para a 
Igreja...”133 O Irmão Brambila usa termos ainda mais emotivos: 
“O Irmão Basílio podia dizer perfeitamente, fazendo referência 
aos Irmãos de todo o Instituto, o que disse um dia Marcelino: ‘Eu 
levo todos os Irmãos no mais profundo de meu coração’ e todos 
os Irmãos do Instituto dos anos 1967 a 1985, de todos os idiomas 
e de todas raças podiam lhe responder: Basílio, nós também te 
levamos nos nossos corações. Deixaste uma marca profunda em 
todo nosso ser”.134

Basílio, evoca o amor com este acento de sinceridade que 
denota sua natureza profunda: “Toda nossa religião... é vã se nela 
não está o amor ao próximo. Aquele que estivesse neste estado 
perderia seu tempo, e seus esforços redundariam sem resultado, 
o que seria extremamente lamentável para um religioso. Seus 
votos, com efeito, especialmente o da virgindade, vividos pelo 
reino dos céus, devem, por sua dialética mesma, gerar no coração 
uma força de amar, um estilo de amor de qualidade superior... Um 
cristão, um religioso, não têm direito de ter relações humanas 

133  Depoimento do Ir. Seán Sammon, S. G. FMS-Mensagem, n. 19, p. 13-14.
134  Depoimento do Ir. Aureliano Brambila. FMS-Mensagem, n. 19, p. 15.



Homem de Deus106

não caridosas, senão para que o Espírito Santo teria inculcado o 
amor de Deus nos nossos corações? (Rom, 5,5). Não aprendemos 
o amor na escola de algum mestre, mas de Deus mesmo e o poder 
de amar assim nos foi comunicado como um dom de origem 
pneumático que vive e age dentro de nós...”135 

Ele demonstrou que era capaz deste amor que pedia a seus 
Irmãos: “Ser testemunha hoje é amar com um amor oblativo, um 
amor capaz de dizer ao próximo nos momentos difíceis: Deixa- 
-me fazer, eu tomo teu lugar!”.136 Basílio tinha o dom da amizade e 
sabia fazer-se amigo, isto fazia parte de suas convicções e formava 
uma das características as mais evidentes: “o motor dos motores 
da vida comunitária é o amor verdadeiro e a capacidade de gerar a 
amizade, de ir demarcando amigos na estrada da vida”.137 O Irmão 
Jesús Bayo M. confirma a grande capacidade do Ir. Basílio para os 
contatos e por criar amizades. Ele nos dá a explicação disso: “Ele 
possuía uma grande capacidade de admirar, descobrir e louvar o 
que havia de positivo nos outros; ele se fixava nas coisas boas, sem 
ignorar as faltas e os limites. Era inteligente, mesmo se a gente 
pudesse enganá-lo facilmente, mas procurava sempre e a qualquer 
preço o lado bom dos outros”.138 O amor conduz à realização: “É 
abalar o mundo pelo nosso modo de amar comungando com as 
misérias, as tristezas, a pobreza dos homens. É sacudir o mundo por 
um amor puro, sem concupiscência, não captativo, um amor que 
leva a ser mais pessoa, mais cristão, mais nobre”.139 Muitos Irmãos 
que encontraram Basílio assumiram seus passos no caminho da 
generosidade e da santidade. Ele ofereceu aos Irmãos um amor feito 

135  Circ. Vida Comunitária, p.113.
136  Apelo à superação, n. 3 e O mandamento novo, p. 10.
137  Circ. A Vida Comunitária, p. 176.
138  O estilo de uma vida, p. 64.
139 Apelo a ultrapassar, n. 3; O mandamento novo, p. 10.
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de trabalho abundante, de escritos de alta qualidade, de cartas, de 
chamadas telefônicas, de escuta, de presentes, de presença alegre, 
de otimismo, piadas, gracejos, horas passadas na cabeceira de 
um doente, de viagens, de visitas, de um coração que tinha boa 
memória, de ânimo, e também momentos de sofrimento silencioso, 
oferecendo sempre o amor de sua oração. Garantir um amor adulto e 
constante é bem uma dimensão da justiça. O segundo mandamento 
é um dever que exprime o direito ao amor que os outros têm.

3 
NA PAIXÃO 
DA VONTADE DE DEUS

Na Bíblia, o homem justo é um familiar de Deus, sedento dele, 
fazendo-lhe confiança. Vive a espiritualidade dos anawim: os 
pobres que têm o olhar e as mãos estendidas para Deus, prontos a 
cantar, como Maria, as maravilhas de Deus. Estas características, 
nós as encontramos facilmente na vida do Ir. Basílio.

No depoimento sobre sua vida de religioso,140 como em 
muitas Conferências que dá, ele reconhece que o amor de Deus 
é gratuito, que é infundido no coração pelo Espírito, que Jesus 
é o beijo do amor do Pai, que o Espírito o escolheu, que tem o 
coração todo seduzido pelo Evangelho. A resposta de Basílio será 
de se deixar justificar pela justiça que vem de Deus, receber o 
dom e não querer conquistá-lo à força de atos de virtudes, ser 

140  Cf. J. M. Vigil, Religiosos de hoje, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 
Madri, 1980.
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profundamente reconhecido e corresponder ao amor pelo amor. 
É o comportamento justo, aquele da justiça para com Deus. 

Nós ficamos admirados pela intensidade do amor que Basílio 
dirigia a Deus.141 Ele vivia ao pé da letra o primeiro mandamento, 
amava a Deus com todo seu coração, com todo seu espírito, com toda 
sua inteligência, com todas as suas forças. Nós estamos na justiça de 
base: Deus merece ser amado e nada é mais justo nem justificante.

Este amor se determina quando a vontade de Deus se torna 
uma paixão imperiosa, que supera absolutamente a vontade 
pessoal. Na Circular sobre a obediência Basílio deixa adivinhar 
a atitude profunda de seu ser para com Deus: “A essência, o 
coração, o tudo do cristianismo é o amor; amor que brota um 
pouco no Antigo Testamento, mas que explode em plenitude em 
Jesus Cristo”. Este amor do Pai para a humanidade vai culminar 
numa aliança total – aliança em Jesus, aliança no EspÍrito Santo 
– para nos fazer entrar no coração do amor...

Todas as virtudes cristãs devem, portanto, ser vistas como 
amor e a partir do amor... É preciso ler a vontade de Deus com 
o código do amor. Com outro código, nós não falaremos nunca 
de obediência cristã. Aquele que obedece, obedece por amor. E 
se o Pai tem esta vontade a nosso respeito é porque ele nos ama 
apaixonadamente, mesmo se esta vontade é crucificante.142

Basílio coloca-se no caminho de Jesus, o justo, e faz todo seu 
possível para estar com ele e deixar a justiça do Justo penetrá-lo. É 
com profunda convicção que diz: “Jesus sou eu e eu sou Jesus”.143 

141  Caderno 1: A Graça, Deus, Jesus, o Espírito, as páginas 9 a 13 contam a expe-
riência e o vivido deste amor, como também o Caderno 8: A Palavra de Deus.
142  Circ. sobre a obediência, p.24-25, 30.
143  Circ. sobre a obediência, p. 38.
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Nesta mesma Circular, afirma que os cristãos que deixam agir 
neles o batismo tornam-se uma expansão do Cristo, que trabalha 
por suas mãos, sua inteligência e todo seu ser. O coração e a vida 
são assim lentamente invadidos pela justiça do Senhor. 

Um dinamismo apostólico intenso para que o Reino de Deus se 
instaure na humanidade torna-se o fruto natural da gratidão, do amor, 
da paixão pela vontade de Deus. Basílio trabalhou junto aos jovens e 
com os pobres, pela Igreja e pela Congregação. Sulcou o mundo para 
comunicar o amor que queimava nele. Ele se descreve a si mesmo 
quando pinta o quadro do profeta: “Na escuta atenta da Palavra de 
Deus se estabelece um diálogo de intimidade que faz nascer o desejo 
veemente de proclamar pela vida, que Deus é a plenitude do amor e 
que vale a pena perder tudo contanto de possui-lo”.

Do que precede nasce uma exigência de busca apaixonada 
da vontade de Deus numa comunhão eclesial generosa e 
indispensável. O amor à verdade, o discernimento dos sinais dos 
tempos, fazem encontrar caminhos novos de ação evangélica, 
na lealdade sem fronteiras em relação a Deus e ao homem, com 
risco da própria existência.

O profeta sente queimar em seu coração a paixão pela glória 
de Deus e, uma vez que acolheu sua palavra, ele a proclama pela 
boca, pelas ações, por seu pensamento, por suas palavras, por 
seu contato com o outro, numa transparência que manifesta 
a autenticidade dos grandes ideais em favor do Reino, num 
compromisso heroico para com todos.144

A justiça nasce da paixão, conjunção do amor por Deus e do 
amor pelo homem.

144  Entrevista J.M.V, p. 162.
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4 
CONCLUSÃO: 
UMA LEALDADE 
SEM FRONTEIRAS

O profeta caracteriza-se por uma lealdade sem fronteiras em 
atenção a Deus e ao homem. É uma bela definição da justiça cristã, 
uma justiça dinâmica toda voltada para a glória de Deus e a vida 
do homem. É também uma muito bela definição de Jesus, o Justo, 
o Senhor a quem Basílio tinha dado toda sua vida.

O depoimento do Ir. Roland Bourrassa, Conselheiro geral 
do tempo do Ir. Basílio, 1967-1976, orienta-nos também para 
este modo de compreender a justiça vivida pelo Ir. Basílio: “Ir. 
Basílio possuía esta grande qualidade, o sentido da escuta, que 
lhe permitia estar à escuta de seus Irmãos. As numerosas visitas 
às comunidades do Instituto, durante 18 anos de generalato 
forneceram-lhe múltiplas ocasiões de receber Irmãos em 
entrevista, de partilhar suas alegrias, de encontrar soluções às 
suas dificuldades. Ele sabia escutar, sabia mesmo escutar uma 
longa  ladainha de misérias, às vezes exageradas, com muita 
paciência cristã e caridade fraterna...

Seu amor pelos Irmãos se traduzia por uma grande delicadeza 
que o tornava próximo de cada um. Sua caridade era atenção, era 
inteligência do próximo. Não esperava que se lhe fizesse sinal, 
ele estava sempre desperto para dar a ajuda, para dizer a palavra 
de conforto. Ele sabia ser de todos. 

Para cumprir sua missão de contato pessoal com os Irmãos e 
as comunidades, o Ir. Basílio teve de se ausentar seguidamente 
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da Casa Geral. Então delegava seus poderes, com uma grande 
confiança. O princípio de subsidiaridade como enunciado nas 
nossas Constituições era para ele a regra que lhe permitia se 
dirigir com toda segurança à pessoa designada para substituí- 
-lo... Sabia encorajar seus colaboradores do Conselho Geral 
confiando-lhes responsabilidades e assim desenvolver neles a 
participação mais pessoal na administração geral do Instituto. 

Por sua ação, e também por seus escritos, o Ir. Basílio nos 
ajudou a compreender que ele cultivava dois amores sinceros, o 
de Deus e aquele dos homens”.145 

Chegamos a perceber uma justiça toda animada pelo amor, 
que se confunde com ele, sem dúvida, porque nada realiza 
melhor justiça que o amor. A justiça de Deus Amor transbordou 
no coração de Basílio, esta justiça que descreve tão finamente, 
em termos poéticos, o Salmo 84: 

“Amor e verdade se encontram,
Justiça e paz se abraçam,
Da terra germinará a verdade
E do céu se inclinará a justiça”.146

145  O estilo de uma vida, p. 26-27.
146  Salmo 84 ou 85, v. 11-12.
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1
A FONTE: 
QUEIMAR MINHA 
VIDA PARA O CRISTO

Todos os líderes políticos, financeiros, religiosos e mesmo 
todos aqueles que se tornam modelo no seu gênero de vida: 
esporte, artes, jornalismo, educação, ciências, voluntariado, 
dão prova de força, de capacidade de trabalho, de constância, de 
visão que os faz aceitar muitos sacrifícios... Ninguém se torna 
famoso sem esforços e sem sacrifícios, preço a pagar por se alçar 
acima da média. Ninguém se torna famoso por acaso.

Quando este desdobramento de força é destravado e 
sustentado por um ideal cristão e a favor desse ideal, então 
estamos em face da virtude de força, dom do Espírito, acolhido 
num coração pronto a pagar o preço. É o que vivem os santos que 
respondem a um amor sem limites por um amor sem cálculos. A 
vida é entregue a Deus, a seu Reino, com grande generosidade 
e constância. O ideal não é de ser grande, nem mesmo de ser 
santo, o ideal é esta aventura de amor entre Deus e o homem 
cuja santidade e grandeza são os frutos. 

Basílio disse isso nos textos que nos surpreendem sempre 
pela verdade, pela vida e pela nobreza que eles desprendem, 
e pela intuição que esta é a única via no caminho do amor: 
“Na escuta atenta da Palavra de Deus se ata um diálogo de 
intimidade que faz nascer o desejo veemente de proclamar pela 
vida que Deus é a plenitude do amor... Nasce uma exigência de 
busca apaixonada da vontade de Deus, numa comunhão eclesial 
generosa... Quando a existência se compromete no terreno do 
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amor, não há mais retorno... Quem conheceu a fascinação do 
amor de Deus sabe que já não se pertence. A alma, com efeito, 
não pede, ela se doa e desse dom nasce a grande intuição: a 
vida não vale a pena ser vivida senão no amor incondicional 
e que se está disposto a jogar tudo numa só cartada. Coloca--
se, portanto, a vontade do Senhor bem acima do amor de si e 
o desejo limita-se a uma disponibilidade absoluta. Quando o 
amor de Deus bate com força numa vida, desencadeia um tipo 
de amor que faz perder a medida do razoável. O Tu de Deus e 
do próximo predomina tudo. Uma morte prematura é o destino 
de um amor que se condensa no tempo. O amor quer se doar, 
queimar sua vida”.147

Num texto sobre a profecia, Basílio retoma isto com a mesma 
clareza: “A profecia tem sua origem em Deus como fonte e ela 
se transmite ao homem quando este vive em sua intimidade. 
Esta relação se cria, sobretudo na oração; ela desperta no 
homem a paixão pelo Reino. Na escuta atenta da palavra de 
Deus se ata um diálogo de intimidade que faz nascer o desejo 
veemente de proclamar pela vida que Deus é a plenitude do 
amor e que vale a pena perder tudo contanto de o possuir. 
Do que precede nasce uma exigência de busca apaixonada 
da vontade de Deus numa comunidade eclesial generosa e 
indispensável. O amor à verdade, o discernimento dos sinais 
dos tempos abrem caminhos novos de ação evangélica, numa 
lealdade sem fronteiras em relação a Deus e ao homem com 
risco de sua própria existência. 

147  Circ. J. M. Vigill, Religiosos de hoje, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 
Madri, 1980, p. 151-155; Queimar a vida, p. 22; AFM 6546 51.09. Seria preciso 
reler aqui o Caderno 1, sobretudo as páginas 1 e 10-15.
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Um profeta sente queimar em seu coração a paixão pela glória 
de Deus e, uma vez que acolheu sua palavra, proclama-a pela 
boca, por suas ações, por seu pensamento, por suas palavras, 
por seu contato com o outro, numa transparência que manifesta 
a autenticidade dos grandes ideais em favor do Reino, num 
compromisso heroico em favor de todos. 

Uma vez que a existência se comprometeu no terreno do amor, 
não há volta atrás. A vela está acesa pelas duas extremidades”.148

Esta última frase nos encaminha para o modo habitual de o Ir. 
Basílio exprimir seu ideal: “Um dia descobri que Deus nos tornara 
tangível seu amor na pessoa de seu Filho e que Jesus Cristo é o beijo 
de amor e de ternura que nos dá o Pai149... Naquele Dia eu senti que 
Jesus Cristo vinha a mim de um modo bem particular para me fazer 
experimentar a excelência do Evangelho. Pareceu-me maravilhoso 
tomar esta Carta Magna como eixo e código de minha própria 
existência e de seguir Jesus, meu Irmão e meu Salvador, que pedia 
minha colaboração e minha amizade para viver e trabalhar com 
ele na criação de um mundo segundo o Evangelho. Compreendi 
que o Espírito Santo me tinha marcado com um selo especial na 
multidão inumerável dos membros da Igreja, pois que ele tinha 
depositado no meu coração um gosto intenso por certas realidades 
do Evangelho”.150 De hoje em diante seu ideal é “queimar sua vida 
para o Cristo!”. Um mês antes de sua morte, envia uma última 
mensagem a seus amigos que proclama toda sua confiança no Pai. 
Ele está feliz, o ideal, queimou sua vida pelas duas pontas: “Estás 
queimando tua vida pelas duas pontas (me relembrava o Irmão 

148  Entrevista J. M. V. p. 162, mencionado em Queimar a vida, p. 304-305.
149  Outra expressão frequente nos escritos de Basílio.
150  Queimar a vida, p. 305 (Entrevista J. M. J., p. 162).
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Léonida), e ele me enviava uma página inteira de Life sobre a qual 
aparecia uma grossa vela acesa nas duas pontas. E eu lhe dei uma 
resposta talvez um tanto insensata: ‘Isso sempre foi o meu ideal’. 
Queimar minha vida para o Cristo e pela minha Congregação, 
mesmo se com isso fosse encurtada em menos tempo que ela 
normalmente poderia durar”.151 

É à luz deste ideal que compreendemos o que é a força como 
virtude cristã: uma energia extraordinária, desencadeada pelo 
amor e colocada a serviço do Senhor e de seus irmãos.

2
A FORÇA
COMO UM CONJUNTO 
DE VIRTUDES

O ideal é o motor da força e esta, na vida do Ir. Basílio, apresenta-
-se sob muitas facetas. Ela é ascese, generosidade, constância, 
coragem, fidelidade nas provações, humilde recurso à oração.

2.1 Ascese152

Não é uma palavra na moda.153 Basílio, entretanto, diz aos 
Irmãos que não se chega a nada sem certa ascese pessoal: “Eu 

151  Caderno 5: Pobreza, celibato, obediência, um santo?, p. 50.
152  Ver na parte de textos: Os reflexos da temperança na pobreza.
153  A ascese, pouco na moda, é relembrada pelas nossas Constituições, n. 24, 
26, 35, 59. A Circular do Ir. Séan Sammon: Uma revolução do coração faz aí alu-
são nas páginas 22, 29, 47, 65, 70; no documento da Congregação dos Institutos 
de Vida Consagrada, Repartir de Cristo, vem dito expressamente no n. 27. A 
ausência da ascese corresponde a uma rejeição da Cruz.
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creio que para vocês seria necessário reagir contra esta tendência 
ao conforto espiritual no qual não se tem mais a capacidade de 
fazer  os esforços exigidos para garantir o progresso espiritual... 
Não se deve buscar estabelecer sistemas nos quais não se tem 
necessidade de coragem para viver a vida religiosa”.154 Na 
conferência que ele dá aos Irmãos do Canadá: A subida da vida 
espiritual, diz que é preciso compreender a necessidade desta 
ascese (treino) relembrando o sucesso brilhante de um jovem 
organista. “Qualquer um pode obter os mesmos resultados, mas 
com uma condição: que pratique tantos anos e horas como eu o 
fiz..”. “Quantas horas por dia você trabalha?”. “Eu trabalho dez 
horas por dia.”155 

Na Circular sobre a Obediência, Basílio chama esta ascese 
indispensável “a metanoia”.156  E mostra que a vontade de Deus 
não se descobre sem cansaço, sem inteligência, sem hábitos 
espirituais, adquiridos graças a uma ascese pessoal. Desde os 
primeiros retiros dizia aos Irmãos: “É só à força de repetir atos 
contrários a seus desejos e às suas vontades que um homem pode 
um dia começar a fazer a vontade de Deus. Ele começa então a 
morrer a seu egoísmo. Porque, para poder aderir à vontade de 
Deus, é preciso ter esvaziado completamente, purificado sua 
própria vontade”.157 Entre os aspectos do Fundador que Basílio 
admira é a ascese que ele soube se impor para unificar suas 
forças e que soube também ensinar aos primeiros Irmãos.158 Ele 

154  Apelo ao ultrapassar, n. 14, p. 7. (Retiros pregados no Canadá em 1970).
155  Apelo ao ultrapassar, n. 8, p. 2.
156  Circ. sobre a obediência, p. 79. 
157  Apelo ao ultrapassar, n. 14 Pérolas que não se deve jogar fora, p. 8
158  Circular de 2 de janeiro de 1968. Nas páginas que apresentam Marcelino 
como formador, p. 483-486, nós encontramos as passagens seguintes: “Firmeza e 
plenitude dos valores humanos que ele soube forjar neles... Ele teve a indomável 
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contempla longamente o Fundador para assimilar suas atitudes 
de força: “Outras atitudes complementares são a coragem, a 
audácia e o entusiasmo com as quais o Fundador age naquilo que 
empreende, enfrentando o perigo que vem de fora com serenidade 
e paz”.159Algumas páginas mais adiante, Basílio relembra “o 
zelo intrépido, a caridade ardente, a fé robusta”.160 A ascese é 
esta disciplina pessoal que forma ao esforço e cria hábitos de 
entrega de si, de atenção ao outro, de escuta, de concentração da 
atenção, de igualdade de humor, de trabalho, de domínio geral 
de si, que se tornam uma segunda natureza. A ascese permite às 
energias da pessoa de serem investidas melhor. Basílio diz que a 
ascese é “uma ginástica que prepara para os duros golpes da vida, 
àqueles momentos quando o religioso hesita entre obedecer e 
se revoltar”.161 Isto se torna claro quando escreve: “Ninguém 
nasce sabendo rezar; aprende-se sob o sopro do Espírito e com 
esforços pessoais. Ninguém nasce casto; adquire-se pouco a 
pouco um potencial de fidelidade e de domínio de si que toma 
consistência em um momento determinado. Ninguém nasce 
sincero, mas se torna ao longo de uma vida de autenticidade e de 
sinceridade. Não, nenhuma virtude está madura no nascimento, 
mas todas se desenvolvem de um germe, mesmo as virtudes 

vontade de conduzir ao bem o que lhe parecia ser a obra de Deus...Para formar os 
Irmãos não tinha outros meios pedagógicos que a dificuldade e a contradição, a 
pobreza e o trabalho, os incômodos e as repreensões, mas num clima de alegria... 
Ele soube conciliar a disciplina que forja os caracteres com a liberdade que ama-
durece na responsabilidade, ele soube unir a compreensão paciente e o encora-
jamento com uma exigência graduada, aceitar os limites de cada um, sem por 
isso renunciar ao progresso de um candidato que ele conhecia... Estas passagens 
dizem o que era a ascese nos primeiros anos da Congregação.
159  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 556. Este poderia também ser o retrato do 
Ir. Basílio.
160  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 591.
161  Circ. sobre a obediência, p. 116.
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infusas”.162 Falando do esforço em favor dos pobres escreve: 
“O fator ascético existe certamente... Esse fator ascético é de 
uma importância essencial para a vida cristã, a fim de purificar 
do egoísmo o coração humano e para facilitar a intimidade 
com Deus... escolher fazer  tais ou tais sacrifícios ou de sugerir 
a possibilidade de sua justificação em si... (e certos esforços 
encerram o poder) de aumentar nossas possibilidades de ajuda 
ao próximo e de democratização”.163 

Reencontramos esta ascese no jovem Irmão Basílio 
quando ele velava noites inteiras para terminar os trabalhos 
universitários,164 quando se dominava para não ceder a uma 
tendência de comer muito,165 quando ia velar os doentes durante 
a noite.166 Ele adquiriu a capacidade de trabalho, a arte de escuta, 
a penetração de problemas e de situações, o domínio de si, 
sobre o sono notadamente, a igualdade de humor que todos lhe 

162  Circ. sobre a obediência, p. 118.  
163  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 581-582.
164  Convém relembrar a influência que teve sobre ele seu Professor de univer-
sidade, M. Oswaldo Robles, que Basílio relembra na Circular sobre a obediência, 
p. 37-41. Dele, aprendeu a quantidade de trabalho e o abandono à vontade de 
Deus. Basílio se diz seu filho espiritual.
165  Na entrevista que ele dá à revista espanhola Vida Religiosa, p.158, encon-
tramos esta passagem: “A vida Religiosa não se concebe sem renúncia e sem a 
cruz. Para mim, a licença de entrar para a vida religiosa me custou longas horas 
de adoração e de jejuns rigorosos durante meses. Isto me obrigou a vencer a 
gula e empreender uma luta interior contra os defeitos, a tomar um caminho 
de maturidade sociológica indispensável para compreender os outros e por me 
converter em pedra de construção no edifício da vida comunitária vivida como 
uma família” (a nota 1 dá fonte de modo mais completo). 
166  Quando ele era jovem Irmão, gostava de se ocupar  dos Irmãos doentes, 
de velá-los durante a noite. Muitos depoimentos afirmam que ele continuou 
assim mesmo enquanto Superior-Geral. Seria preciso citar toda a página 57 de 
Queimar a vida.
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reconheceram com admiração.167 O padre Amador Menudo, seu 
companheiro nos retiros, deixou este depoimento: “O Ir. Basílio 
tinha adquirido um domínio especial sobre seu corpo (e ele 
lembra que tinha o sono sob  comando)... Trabalhava de dia e de 
noite. Tinha o costume de dar ao sono apenas quatro horas...  Ele 
não interrompia o trabalho por motivo de saúde...”.168 Seu muito 
próximo colaborador, o Ir. Gabriel Michel, admira no Ir. Basílio o 
homem pacificado e que comunica paz: “Evidentemente havia 
vários fatores naquilo que lhe garantia sucesso, particularmente 
sua incrível igualdade de humor. Tinha um jeito particular 
de simplificar as coisas... Manifestava-se como uma pessoa 
pacificada. Essencialmente era a pessoa do Evangelho, sem 
um preconceito de tradição religiosa, política ou patriótica... 
A graça que ele foi para mim, é de ter-me tornado uma pessoa 
UM POUCO mais livre”.169 Uma coisa tinha chamado a atenção 
do Ir. Brendan Geary, quando Basílio se encontrava na Escócia 
para aprender inglês e que ele era seu professor: “Tudo o que 
ele fazia: estudar, rezar, descansar, escutar música, lavar a louça, 
jogar baralho, planejar as viagens e as visitas do Conselho Geral, 
ele o fazia colocando aí toda sua atenção, vivendo intensamente 
cada instante e oferecendo a cada um dos que vinham vê-lo 
todo seu interesse”.170 Basílio sabe muito bem que a ascese não 
é um esforço estoico gratuito. Olhando Marcelino, ele afirma 
que o domínio de si nasce da paixão, do amor: “A vida moral 

167  O Caderno 6: Inteligência e trabalho, abundam depoimentos neste sentido, 
p. 33-37. Ver também O estilo de uma vida, o capítulo o hábito do trabalho,p. 
117-120. 
168  O estilo de uma vida, p. 117.
169  Ir. Gabriel Michel, seu Secretário geral, 1967-1976, em FMS-Mensagem, n. 
19, p. 40.
170  O estilo de uma vida, p.120.
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do Fundador: mortificação, humildade, paciência, obediência 
etc. nasce de um grande amor a Deus, um desejo irresistível de 
estar em contato com ele... Nenhuma ação de sua vida teve outra 
origem e outro termo senão o amor de Deus”.171 

A ascese é motivada pelo ideal. Ela disciplina as energias da 
pessoa e as converge todas para a realização do ideal que para o 
Ir. Basílio era: “queimar sua vida para o Cristo”.

2.2 Integridade

A força se exprime também pela integridade sem falhas, 
generosa, alegre na entrega pelo ideal. De bom grado repetimos 
este texto capital de Basílio: “Quem conheceu a fascinação do 
amor de Deus sabe que já não se pertence. A alma, com efeito, não 
pede, ela se doa e desse dom nasce a grande intuição: a vida não 
vale a pena ser vivida  senão incondicionalmente, e se a gente está 
disposto  a arriscar tudo numa só cartada... Quando o amor de Deus 
arrebata uma vida, desencadeia um tipo de amor que faz perder 
a medida razoável. O Tu de Deus e do próximo predomina tudo. 
Uma morte prematura é o destino de um amor que se condensa 
no tempo. O amor quer se doar, queimar sua vida”.172 Seus Irmãos 
e amigos fazem dele esta opinião: “A coerência tem sido sempre 
notória na sua vida; o que ele dizia nascia de sua profunda 
convicção do que pensava e isto se tornava ação que trazia o selo 

171  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 593.
172  Circ. J. M. Vigil, Religiosos de hoje, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 
Madri, 1980, p. 151-155, Queimar a vida, p. 22; e AFM 6546 - 51.09. Seria preciso 
aqui reler o Caderno 1, sobretudo as páginas 1 e 10-15.
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da autenticidade”.173 A integridade significa dom generoso, total. 
Por detrás desta afirmação adivinhamos um homem que trabalha 
muito,174 às vezes até o esgotamento das forças 175 e nesse trabalho 
ele permanece sempre disponível a seus Irmãos,176 para acolhida 
breve ou longa, de dia ou de noite, fazendo viagens inverossímeis 
para encontrá-los.177 E a integridade consiste em garantir antes a 
amizade com Deus pelas horas abundantes de contemplação. 

“Ele mesmo reconhece que por natureza é de cavar fundo178 
e levado a se doar, sobretudo aos grandes ideais”.179 Este dom se 
renova na sua segunda eleição como Superior-Geral, em 1976. 
Então não era mais o desconhecido nem a juventude da primeira 
eleição: “No final do meu mandato (1976)... devo dizer que 
acho dificilmente pensável uma reeleição. As forças e a saúde 
não permitiriam de ter, durante outros nove anos, o ritmo de 
trabalho que levei durante o período escoado. O Instituto exige 
de seu Superior um esforço muito grande. Aliás, o tempo atual de 
renovação é um tempo por demais delicado e precioso para ser 
confiado inteiro a um só homem e a uma única equipe”.180

173  Queimar a vida, p.50.
174 O Ir. Sebastião Ferrarini depõe: “Ele não poupava nenhum esforço nem 
sacrifício por tentar compreender bem um tema, a fim de o  tratar convenien-
temente, ou, então, uma reflexão, uma meditação, um retiro, um curso... Ele 
possuía uma grande energia e a colocava a serviço dos Irmãos, das comunida-
des...”. O estilo de uma vida, p. 40.
175  Cf. Caderno 6, Inteligência e Trabalho, toda parte que apresenta o trabalho.
176  Cf. Caderno 7, O Superior e o Irmão, toda parte que apresenta o Irmão. 
177  Cf. o depoimento do Ir. Leonardo Voegtle, em FMS-Mensagem, n. 79, p. 43,  
cujo título poderia ser “Ele fazia de tudo para salvar um Irmão”. 
178  À escuta do XVIII° Capítulo Geral, Relatório sobre o Governo, 5-Governo 
indiretamente pessoal.
179  J. M. Vigil, Religiosos de hoje, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Madri, 
1980, p. 152.
180  Relatório de nossa Administração, p. 11. Arquivos da Congregação para os 
Institutos da Vida Religiosa e  as Sociedades de Vida Apostólica.
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Na sua coerência, é levado a pedir aos outros a mesma 
generosidade. Ele apresenta assim os cursilhos àqueles que 
querem se comprometer: “Fala-se com a verdade, pede-se muito 
e sempre. O heroísmo não é temido. Quanto mais o ideal proposto 
é alto, mais luminoso e convincente será... Vocês encontrarão um 
quadro de vida feito de fraternidade, de amizade e uma alegria 
que envolve tudo”.181 Ele fala claramente aos Irmãos, por toda 
parte por onde passa dando retiros: “É preciso excluir de sua vida 
tudo o que seria incompatível com o ideal a atingir... Há na vida 
experiências que se excluem... Não é verdade que a experiência 
enriquece necessariamente o homem... A vida espiritual exclui 
certas experiências e permite outras. A vida de trapaceiro é 
incompatível com a vida de oração...”.182 

Na conclusão da Circular sobre a obediência, Basílio lembra 
uma pergunta que lhe foi feita: “Irmão Superior-Geral, o senhor 
não teria, por acaso uma apresentação da obediência para gente 
normal, para religiosos médios digamos, mesmo pecadores? 
Porque verdadeiramente este hábito é um pouco grande para 
nós”. Respondi isto: “Se quer viver uma obediência puramente 
natural, que não esteja na linha do Espírito, não se tem um motivo 
sério para renunciar ao casamento. Seria infeliz perder um valor 
como aquele do casamento, se for para cair num sistema que não 
faz senão criar complexos e que despersonalize”.183 E responde 
a outros Irmãos: “Uma vida consagrada não pode ficar no nível 
do obrigatório e do não obrigatório; ela passou ao patamar 
do generoso e do magnânimo. Para manter-se nessa altura 

181  Queimar a vida, p. 73.
182  Apelo ao ultrapassar, n. 8; A encosta da vida espiritual, p. 3-4.
183  Circ. sobre a obediência, p. 132-133.
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serão necessárias muitas graças. Será preciso dessedentar-se 
abundantemente com a Palavra de Deus para fortificar a fé e 
conservar o coração na generosidade. Numa tal vida, a oração 
não deverá ser avaramente medida, mas  amplamente derramada. 
Esta vida terá o sopro que lhe dará a oração. Enquanto se 
permanece na fronteira do pecado grave ou leve, não se entra 
verdadeiramente numa vida cristã dinâmica, porque há coisas 
que Deus não pede como um ideal da moral humana, mas como 
condição de uma maior intimidade com ele. Trata-se, portanto, 
de saber até que ponto se quer viver a vida que Deus propõe”.184

Durante os retiros pregados na Espanha em 1972, Basílio 
lembrava que havia Irmãos legalistas, que se contentavam em  
cumprir o que estava escrito, e Irmãos do Espírito, tendo como 
lei interior o Espírito; estes nunca  dirão que fizeram bastante.185

Essa integridade no dom não tem nada de rígido, de irritante, 
ao contrário, ela pede e integra o amor, a alegria, a simplicidade, 
a humildade, virtudes que sempre foram reconhecidas no Ir. 
Basílio.186 Ele foi verdadeiramente um Irmão entre nós e sabia 
colocar-se à vontade.187 O Ir. Arthur Dugay coloca este parágrafo 
no cabeçalho da brochura 14, a última da série apresentando 

184  Circ. sobre a oração, p. 336-337, de 8 de dezembro de 1982.
185  Chamado à renovação, n. 1, Problemática da Oração.
186  Cf. caderno 4: Amor e sabedoria. Era uma pessoa que gostava rir, pregar pe-
ças, contar piadas. No livro O estilo de uma vida são significativos os títulos que 
se encontram nas 30 primeiras páginas: coração magnânimo, apoio incondi-
cional, superabundância de bondade, simpatia transbordante; as páginas 23-24 
reagrupam alguns destes ditos espirituosos.
187  Cf. Basílio, um outro Champagnat, depoimentos às páginas 14: Um amigo 
universal, 26, ele nos amava, 30. Um coração magnânimo, 42, Irmão entre os 
Irmãos 98, ele foi meu maior sustentáculo, 106, ele cultivava dois amores: Deus 
e o homem.
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as conferências de retiro que Basílio deu no Canadá em 1970: 
“Durante mais de dois meses, este homem que, sem dúvida, 
vinha em nome do Senhor, não viveu senão por nós quase noite 
e dia, não se concedendo senão algumas horas de descanso e 
sacrificando mesmo  às vezes as refeições  para atender a um ou 
outro dentre nós. Ele nos repetiu por várias vezes, que o cansaço, 
que a certos momentos o sobrecarregava visivelmente, importava 
pouco: “Meus Irmãos, eu os amo de todo meu coração. Vocês são 
minha alegria... Eu quero dar toda minha vida por vocês”. Todos 
os retirantes se recordam destas palavras pronunciadas com um 
acento de sinceridade que nos comovia. A caridade do Cristo que 
ele nos pregou do jeito de Paulo, ele ao mesmo tempo a vivia. 
Nós o vimos uma noite, em que saudava um Irmão que chegara 
atrasado, tomando-lhe vivamente a mala e acompanhando-o até 
os aposentos, no quarto andar, assegurando-se de que nada lhe 
faltava... Um verdadeiro vento de Pentecostes soprou sobre nossos 
retiros de 1970”.188 O Ir. James Langlois que admira a integridade 
do Ir. Basílio, diz também o que ela produziu: “Com o tempo, a 
ideia que me fiz dele foi a de um homem totalmente centrado 
em Deus, sem nenhum desvio... Eu nunca tinha encontrado 
semelhante integridade na doação. Em minha opinião era esse 
engajamento que o tornava tão livre, tão afetuoso, tão apto a 
se achar à vontade com todo mundo... Na minha cabeça não há 
nenhuma dúvida: era verdadeiramente um santo”.189

188  Apelo ao ultrapassar-se, n. 14; pérolas que não se deve jogar fora, p. 1.
189  Irmão James Langlois, 15 de novembro de 2001, Dete, Zimbábue.
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2.3 A coragem

É normal que a força cristã se manifeste sob a forma de 
coragem. Na vida de Basílio, podemos chama-lá a coragem da 
verdade, a coragem na provação e a coragem diante da morte.

2.3.1 A coragem da verdade consiste em dizer a verdade com 
grande clareza, de maneira que não haja hesitação possível 
aí, e dizer a verdade mesmo que possa ocasionar a perda de 
popularidade. Nos retiros Basílio falava francamente e de tal 
maneira que, ao terminá-los, os Irmãos sabiam bem os pontos 
fracos da Província como um todo e, portanto, sobre o que 
deveriam, se quisessem, dirigir seus esforços. Dispomos de três 
séries de brochuras dos primeiros retiros, as que iam de 1969 
a 1972: Apelo à superação, com 14 números para o Canadá; 
Apelo à renovação, com 10 números para a Província Norte, 
da Espanha; e vários números de Bética Marista de 1972, que 
recolhem 8 conferências pronunciadas por Basílio durante 
esses retiros. A fala é sempre muito direta, não fugindo nunca 
das situações e dos problemas difíceis, desmascarando as 
falsas verdades. Fala com autoridade, com um grande senso de 
responsabilidade, sem ocultar o que não agrada. É esta mesma 
franqueza, esta mesma coragem, unidas a muita inteligência 
e humanidade, que nos fazem apreciar suas Circulares: 
ao mesmo tempo em que diz a verdade não deixa dúvida 
alguma sobre seu amor. Não há rancor nele, mas a vontade de 
salvar seus Irmãos e a Congregação. A Circular sobre a Vida 
Comunitária diz ao lado de belíssimas coisas, outras pouco 
agradáveis; a Meditação em voz alta deve ter sido um choque 
para vários Irmãos Provinciais; a Circular sobre a Fidelidade 
deixa passar depoimentos ousados. Este estilo da verdade 
torna-se ainda mais forte nas prestações de conta das visitas 
às Províncias. Com todo respeito devido, Basílio não esquece 
as sombras na tela que ele pinta. Aos Irmãos da Suíça, ele lhes 
diz que a maneira deles de viver não cria o ambiente favorável 
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aos jovens que queiram fazer-se Irmãos. Aos missionários de 
Ruanda-Zaire pede para que se dê mais espaço aos Irmãos 
autóctones, e lembra que as tensões existentes não são cristãs. 
No Canadá chama a atenção sobre o risco de aburguesamento; 
na Província Norte em que há Irmãos que resistem às mudanças 
pedidas pelo Concílio... E a nós todos, afirma que somos uma 
Congregação que não sabe rezar.190 

Pois bem, nós amamos esse Superior que nos dizia a verdade 
com tanta franqueza. Ele tinha o dever de proclamá-  
-la, sobretudo tinha adquirido o direito por seu modo de 
estar conosco: “Os testemunhos daqueles que fizeram a 
experiência da proximidade ao Ir. Basílio e que conheceram 
sua personalidade, falam de seu caráter humano, simples, 
próximo das pessoas; generoso, pronto a ajudar, semeador 
de alegria; homem sábio e prudente, de grande coração e de 
alma generosa...191

2.3.2 A coragem na provação o tempo de governo de Basílio, 
1967-1985, conheceu anos turbulentos, que não poupavam 
nenhuma instituição: sociedade civil ou política, Igreja e vida 
religiosa. Nessa tormenta Basílio teve de viver dias amargos, 
sobretudo quando próximos colaboradores, homens de valor, 
sobre quem ele contava e de quem tinha mesmo jurado 
perseverança, se retiravam da Congregação. Foi o caso de 
dois Conselheiros gerais, de certo número de Provinciais, de 
formadores que o haviam substituído no Escorial... Diante 
dessa situação ele faz esta confidência: “Na Igreja e na 
minha Congregação, descobri muita mediocridade, pecado e 
fraquezas. E o que é o pior, em certas pessoas experimentei 
uma rigidez que não é por nada evangélica, em outras um 
liberalismo que desprezava a cruz de Cristo. Por vezes descobri 

190  Ele o diz na conferência aos Superiores Maiores: A contemplação a partir 
da ação, e ele ouve dizer também pelo Padre Caffarel.
191  Cf. O estilo de uma vida, p. 9. Página de apresentação do livro.
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a mentira e a hipocrisia. Vi um bom número de religiosos 
escorregarem no declive do desânimo e da deserção. Alguns 
garantiam agir com retidão, outros tentaram se justificar com 
argumentos especiosos, quando então deveriam reconhecer 
humildemente sua falta de fidelidade, de generosidade, de 
coerência; outros, mesmo confessando sua fraqueza e seu 
desânimo, não tiveram a paciência de esperar que o bem 
triunfasse neles sobre o mal, ou lhes faltou confiança no 
perdão de Deus, ou humildade em reconhecer a gratuidade dos 
dons de Deus, pois que Deus não nos pede de viver segundo 
nossa justiça, mas da justiça que vem dele, graças à fé”.192 

Ele agiu sempre com muito respeito pela liberdade do outro, 
ajudando até a se colocar na nova etapa de sua vida. Duas 
coisas o intrigavam: o grande número de saídas de Irmãos 
que tinham verdadeira vocação – em alguns anos o número 
de saídas equivaliam a uma província–, e o número daqueles 
que, continuando a viver na Congregação, se contentavam 
com uma vida medíocre e pela qual, em sua opinião, não valia 
a pena sacrificar os valores tão grandes como o amor humano, 
a família, a possibilidade de gerar uma vida. Verdadeiramente, 
a mediocridade intrigrava-o muito. 

Ao mesmo tempo ele permanecia entusiasta pela Congregação, 
convencido de seu grande valor atual,193 demonstrando por 
sua enorme atividade e sem fronteiras que a vocação de 
Irmão adquire uma envergadura extraordinária na Igreja e no 
mundo.194 Reconhece que o amor à Congregação “se tornara 
sua própria carne, seu próprio sangue, uma realidade que 
neste mundo eu amo mais que tudo depois de Jesus e Maria. 
Cada dia experimento mais entusiasmo pela vida que abracei 

192  Cf. J. M. Vigil, Religiosos de hoje. Instituto Teológico de Vida Religiosa, 
Madri, 1980, p. 160.
193 Ele o diz na mensagem de ânimo que lê no Capítulo Geral de 1993.
194 Basílio Rueda, um outro Champagnat, p. 74 e 76.
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e pelo Instituto que eu sinto viver no íntimo de meu ser...195 
Há muita energia no amor de Basílio. Um pouco mais de um 
mês antes de sua morte, dava uma conferência aos Irmãos 
encarregados da pastoral das vocações. Ele lhes recorda o 
primeiro elemento de base: “Que o Irmão leve em si o fogo 
da vocação. Fogo que vem de dentro. Que cria sua própria 
vocação, que sente sua vocação no coração, e que transmita 
aos outros, como Marcelino, uma grande capacidade de amar.” 
Naquela conferência, ele faz o retrato do Irmão responsável 
da pastoral das vocações haurindo muito em si mesmo: “Não 
há necessidade de ser um gênio, mas é preciso saber amar... 
Que o Irmão seja uma pessoa que faz crescer... Que sejamos 
uma resposta viva à juventude de hoje... É preciso ter a 
capacidade de dar aos outros... a franqueza... a generosidade... 
ser positivo, piedoso, sociável...”.196 Nós sabemos que este 
entusiasmo e esta convicção ele os hauria de joelho diante 
do Santíssimo Sacramento. A coragem de Basílio se renovava 
todas as manhãs na oração. O depoimento do Irmão Gildo 
afirma com palavras escolhidas: “Era uma pessoa excepcional: 
unia a doçura e a força, a prudência e a audácia, o amor das 
sãs tradições à capacidade não somente de acolher todas as 
novidades úteis, mas de suscitar iniciativas de renovação. E 
não só em relação às estruturas, mas também na concepção da 
vida espiritual individual e de todo o Instituto...”

Sua capacidade de trabalho era legendária e ele trabalhava 
até horas adiantadas da noite... Sua união com Deus é 
segredo entre ele e Deus, se bem que se possa deduzir por 
suas atitudes, por seus escritos e pela vida de comunhão 
fraterna que ele soube instaurar no Conselho geral...”197

195  Entrevista J. M. V. p. 162, narrada em Queimar a vida, p. 306.
196  Queimar a vida, p.296-297.
197 Ir. Gildo Cotta, Conselheiro geral com o Ir. Basílio Rueda, em FMS MENSA-
GEM, n° 19, p. 46.
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Este Irmão corajoso saberá também encorajar. Escreveu grande 
número de cartas para reacender a alegria e o entusiasmo: 
“Irmão Provincial, coragem. A vida é uma luta para o Reino 
de Deus e, sobretudo, a vida de um consagrado. Renunciar 
a seu cargo? Sinceramente, creio que não é a solução e você 
não deve pensar nisso. Os problemas não se solucionam 
com a demissão, ao contrário, aumentam. Não importa se 
outra pessoa seria menos apta ao governo que você. Tenha 
grande confiança em Deus mantenha-se na humildade, dócil 
e generoso no serviço que o Senhor lhe pede”.198

2.3.3 A coragem diante da morte
Sabemos que Basílio tinha uma saúde frágil. Estava sujeito aos 
resfriados, às gripes, a momentos de asma, à dor de cabeça, 
tinha a pressão baixa.199 Em dezembro de 1969, esgotado 
pelo trabalho, devia tomar um tempo de descanso.200 Ano 
após, Basílio escreve a seu amigo, Alfredo Bruniera, Núncio 
apostólico no Líbano: “Contra toda previsão, minha saúde 
se mantém em meio a um trabalho que reduz seguidamente 
minhas noites de sono a quatro ou cinco horas. Em certo 
momento, pensei que meu coração começava a falhar, mas 
felizmente nada ocorreu. O ritmo e a quantidade de trabalho 
são verdadeiramente exagerados, aproximando-se às vezes 
do absurdo...  Apesar de tudo, o Senhor ajuda e tudo é levado 
sem grandes preocupações, com paz espiritual e alegria 
interior. O critério limite que me deu meu diretor espiritual é 
de estar atento para não perder a paz interior”.201 

Mas ele tinha adquirido uma boa resistência para trabalhar 
nestas condições. O Padre Amador Menudo nos diz que ele 

198  Carta de 10 de outubro de 1978. AFM 51.09 – B3 – Uruguai.
199  Em depoimento seu médico pessoal, o Dr. Caleja, O estilo de uma vida, p. 
135.
200  Carta do Ir. Quentin Duffy, Vigário-Geral, de 10 dezembro de 1969. AFM 
51.09 – C1 – Religiosos.
201  Carta de 17 de dezembro de 1970. AFM 51.09. D2 – Bispos e Cardeais.
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não deixava nunca o trabalho por motivo de saúde. O Irmão 
Gaston Robert assim o vê no curso de 18 meses para a formação 
dos mestres de noviços na Vila Sorriso: “Sua responsabilidade 
exigia muita paciência, domínio de si e abnegação... O 
cansaço se fazia sentir às vezes, e ao mesmo tempo certo 
mal-estar físico. Ele se calava. Ele não se queixava nunca. Era 
duro para seu corpo. Um exemplo: dia 14 de outubro de 1990, 
a comunidade queria destacar o 66° aniversário do Irmão 
Basílio. Havia organizado uma festa e convidado o Ir. Charles 
Howard e seus Conselheiros. Na manhã, saindo do banho, o Ir. 
Basílio escorregou e bateu o costado na beirada da banheira. 
Meu quarto era contíguo ao seu. Tendo ouvido um barulho 
surdo, fui a seu quarto... Abrindo a porta, eu vi seu rosto 
muito pálido e com dificuldade para respirar... Ele me diz: 
“Sem dúvida, quebrei algumas costelas”. Eu o convidei então 
a ir ao hospital. Ele me respondeu que estava bastante bem 
para participar da festa e que iria ao médico no final do dia. 
Envolveu uma faixa elástica em volta do tórax, participou da 
Eucaristia e na refeição da festa. Como mencionou de manhã, 
ao partirem os convidados foi ao hospital de Albano, onde 
se lhe diagnosticou fratura de costelas. Ele entrou em casa 
e nos diz simplesmente: ‘Isto vai sarar com o tempo’. No dia 
seguinte retomava seu trabalho como de costume”.202

Basílio jamais demonstrou tanta força e serenidade quanto na 
sua última doença. Acolhia os visitantes com sorriso, recebia 
alguns em direção espiritual, pregava peças nos noviços 
que vinham vê-lo, pedia para ouvir cantos que apreciava. 
Desdobrava-se em agradecimentos por qualquer sinal de 
ternura.203 E, sobretudo, se entregava com paz à vontade do 
Pai. A última mensagem que ele enviou a seus amigos foi 

202  Testemunho do Ir. Gaston Robert, julho de 2003, p. 4.
203  Depoimento do Ir. Léonard Ouellet, FMS-Mensagem, n. 19, p. 11-12. Ver 
também O estilo de uma vida, p. 89-95 e Queimar a vida, p. 294-302.
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frequentemente citada nestes cadernos.204 Ele havia mesmo 
dito a seu Superior de o deixar morrer em paz se os médicos 
não pudessem restituir-lhe uma vida de certa qualidade. 

Durante a Eucaristia de corpo presente, o Ir. Carlos Martinez 
Lavin, então Provincial, pronuncia estas palavras de adeus: 
“Hoje, com ele, nós queremos proclamar a glória de Deus, a 
glória de sua graça, de sua misericórdia, de sua providência 
que agiu nele, fazendo dele para nós, um sacramento de seu 
poder e de seu amor, de uma densidade e de uma riqueza 
excepcionais”. O Irmão Basílio queimou sua vida por Jesus 
Cristo. Ele o fez ao estilo de Maria, a Virgem fiel. Ele nos amou 
a todos profundamente: o engraxate de sapatos da praça, o 
jovem Irmão, o pai de família, o companheiro de trabalho, e 
sem limites, sem medida, a Igreja, o mundo, a Congregação e, 
sobretudo, o que chamava, a Santa Vontade de Deus. Alguns 
dias antes de morrer escrevia: “Eu sinto uma grande paz e estou 
completamente – pelo menos é o que eu espero – abandonado 
a Deus. Eu não quero nestas circunstâncias outra coisa que a 
Santa Vontade de Deus sobre mim. Ninguém nos ama tanto e 
ninguém sabe melhor o que nos convém. Deus seja bendito!”. 
Nele se encontra realizado o desejo do Padre Champagnat: 
“Fazer-se Irmão, é comprometer-se a ser santo”.205

2.3.4 Constância e fidelidade
O Irmão Carlos Martinez Lavin começava sua fala recordando a 
Circular sobre a Fidelidade. A fidelidade até a morte e antes disso 
a constância na entrega de si, são dois aspectos da força cristã.

204  O Caderno 5: Celibato, Obediência, um Santo?, apresenta o texto completo 
na p. 50-51.
205  México Marista, n. 10, p. 14.
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O vaticano II convidava todas as Congregações a fazer um 
trabalho de renovação que exigiria muita paciência e constância. 
Dar hábitos, visões, valores novos a uma Congregação de dez 
mil membros e que tinha tradições seculares não podia ser 
feito num só dia.206 A constância de Basílio vai ser recordada 
na quantidade e na qualidade dos meios que ele vai tomar 
para colocar a Congregação no caminho pedido pelo Concílio. 
Sua primeira Circular, de 2 de janeiro de 1968, oferece uma 
tomada de consciência e uma doutrina extremamente rica 
neste intento. Nesse tempo, seguem os retiros de 1969 a 1972. 
A Conferência geral de 1971 e a Meditação em voz alta, que é 
o coração, conscientizam fortemente os Provinciais sobre o 
dever de favorecer e de colaborar na mudança. A Circular sobre 
a Vida Comunitária207 apaga o quadro da antiga comunidade e 
apresenta  a comunidade para os tempos novos... E o esforço 
vai continuar durante os dois mandatos do Ir. Basílio. Ele está 
consciente de que será preciso muito tempo e que os grandes 
Concílios são seguidos de um período de turbulência pouco 
agradável de se viver.208

Mas essa constância em fazer a mudança de acordo com o 
que a Igreja pede é para Basílio uma ordem cuja amplidão ele 
enxerga.209 Todos os setores da vida religiosa devem se renovar: 
as estruturas, a arte de governar, o estilo da vida comunitária, 
o modo de viver os votos, de rezar, as Constituições. Para nós 

206  Basílio o reconhece frequentemente nos retiros que dá ou nas cartas que 
escreve aos Irmãos impacientes.
207  Circular de 6 de junho de 1970.
208  Ele o faz observar numa carta a um Irmão impaciente.
209  A ordem de mudança é o título de uma das mais importantes conferências 
que ele dá nestes retiros de 1969 a 1972.
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Maristas, até a devoção a Virgem Maria210 e evidentemente a 
aproximação do mundo e da juventude que mudaram tanto. 
É isto que explicam as Circulares sobre a Obediência, Conversa 
sobre a oração, a Oração... o Projeto Comunitário e o Projeto de 
vida Comunitária... O cuidado da volta às fontes, como pede 
o Vaticano II, se encontra na primeira Circular, Os Apelos do 
Fundador211, mas também na Circular sobre o Espírito do Instituto.

Basílio, dando-se conta de que os Irmãos tinham necessidade 
de aprender a rezar e de rezar mais, multiplica os retiros sobre 
a oração e envia todos os Irmãos que têm necessidade dela 
se refontizar nos centros de espiritualidade de então: Spello, 
Loppiano, Troussures, Taizé, Chateau-neuf-de-Galaure... Mas 
a tomada de consciência é também a de que os Irmãos têm 
necessidade de uma espiritualidade que ligue fortemente ação e 
contemplação. Ele exprime isso na conferência A contemplação 
na ação212, que dá aos Superiores maiores. Então define esta 
espiritualidade e enumera todas as iniciativas que o Instituto 
tomou para que os Irmãos entrem nesta espiritualidade. O 
ponto alto dessa reflexão está ao mesmo tempo no documento 
capitular de 1976, Oração, Apostolado, Comunidade, e nas 
três conferências que Basílio dá na abertura do Capítulo 
geral de 1985, quando aparece claramente a denominação A 
Espiritualidade Apostólica Marista. 

210  A Circ. Um novo espaço para Maria convida a Congregação a caminhar de 
hoje em diante com Maria, a mulher da fé.
211  Circ. de 2 janeiro de 1968. Nesta Circular, os Apelos do Fundador ocupam 
aproximadamente 150 páginas.
212  Abril de 1979. AFM 51 9 – 6546.
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Podemos reencontrar a enumeração desses esforços múltiplos 
e constantes nos dois relatórios de governo que ele apresentou 
aos capitulares de 1976 e àqueles de 1985. Essa constância 
não se dirige somente ao Instituto como conjunto, nós a 
reencontramos frequentemente nos casos pessoais, quando 
se trata de Irmãos em crise ou de Irmãos que têm necessidade 
particular de ajuda. Basílio multiplica as iniciativas, as ajudas, 
as cartas, os sinais de presença. Um irmão recebeu 42 cartas 
pessoais. Os Irmãos de Angola e de Moçambique são seguidos 
bem de perto pelo Ir. Basílio que lhes envia cartas, livros, 
medicamentos, conferências registradas, visitas, convoca-
-os fora do país para ter encontros mais pacíficos... Tudo 
isto exige uma grande energia e muito amor. O encontro da 
energia e do amor não é ele a fonte da força?

A Fidelidade é o aspecto da força que guarda a palavra e renova 
todos os dias o dom feito ao Senhor. É fidelidade à oração, 
ao trabalho, à Congregação, à Igreja, à causa do homem, às 
amizades, que surgiram no caminho da vida. Basílio viveu 
esta fidelidade em múltiplos campos: era o sentido do dom 
que ele tinha feito de si mesmo na vida de Irmão Marista, ou 
melhor, deste dom que Deus tinha colocado em seu coração. 
“Em que consiste a fidelidade? (pergunta-se ele). Compreendo 
que a fidelidade é essencialmente permanecer na casa do Pai 
e nesse lugar da Igreja onde me colocou, e isto até à morte, 
apesar de tudo, apesar de meu pecado. A fidelidade consiste 
também em responder a esta vocação com todo o amor 
possível e com a coerência a mais qualificada. A este amor do 
Senhor, à solidariedade fraterna, à herança que o passado me 
legou... estar atento às situações novas, aos SOS que o mundo 
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me lança, desejoso de fazer vibrar o amor que foi semeado 
no meu coração e sedento de dar uma resposta a seus apelos 
de socorro. E esta resposta deverá se apoiar sobre uma dupla 
fidelidade: fidelidade à missão da Igreja, que me é dada por 
meio do carisma de minha Congregação, e fidelidade por me 
manter à escuta de situações de um mundo que muda e que 
exige compromissos novos.” 213 

A infidelidade e esta outra face da infidelidade que é a 
mediocridade o surpreendiam bastante. Na mediocridade e 
na infidelidade há muito egoísmo. Basílio tinha o hábito de 
viver para os outros, de se doar.214 Era contra sua natureza 
deixar uma carta sem resposta; seus amigos recebiam sinais 
múltiplos de sua atenção e de sua afeição; sua estada no 
Movimento do Mundo Melhor lhe deu a paixão pela Igreja e 
fez de seu coração Marista um coração amplamente eclesial. 
Quanto a Deus, ele permanecia constantemente aberto a seu 
amor, aos sinais que ele dava, à vontade que ele descobria e da 
qual tinha feito uma de suas paixões; todos os dias reservava 
à amizade de Deus longos momentos de contemplação, de 
bom grado, diante do Santíssimo Sacramento.215

Assim quando observamos a fidelidade do Ir. Basílio, não 
pensamos apenas na sua morte, mesmo se ele tinha todos 
os direitos de dizer: “Ah! Como é consolador no momento de 

213  Cf. J. M. Vigil, Religiosos de hoje. Instituto Teológico de Vida Religiosa, 
Madrid 1980, p. 163-164. O texto continua sobre o tema da fidelidade durante 
quatro páginas.
214  O Caderno 7: O Superior e o Irmão, dá muitos exemplos disso, como tam-
bém o livro Basílio, um outro Champagnat.
215  O Caderno 3: O universo da oração apresentou este aspecto com uma gran-
de quantidade de provas. 
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aparecer diante de Deus lembrar-se de que se viveu sob os 
auspícios de Maria e na sua Sociedade”.216 Sim, ele foi até o 
fim, mas pelo caminho de uma fidelidade cotidiana.

Num mundo que perdia sempre mais o sentido da fidelidade, 
Basílio formava seus noviços mexicanos à fidelidade, 
garantindo-lhes que ela era possível, que ela estava mesmo na 
natureza do amor verdadeiro, e ele lhes deu o exemplo: “Eis 
porque eu lhe sou agradecido, testemunha um de seus noviços, 
é que me ensinou e demonstrou como ser fiel ao Senhor 
em todo momento e em qualquer circunstância, mesmo na 
doença... Sua vida me serviu para descobrir que o dom ao 
senhor é sem reserva e com amor”.217 Outro noviço escreve: 
“Nas entrevistas pessoais, ele fazia observar a importância de 
ser fiel à vocação. E era normal que ficasse inquieto vendo 
que eu não compreendia raciocínio algum sobre esta atitude. 
Seu modo de proceder era fácil de compreender: ele mesmo 
era o exemplo da fidelidade”.218

Como Superior-Geral, podemos dizer que seu canto de 
cisne foi a Circular sobre a Fidelidade. Contemplada na 
vida dos Irmãos, ele achava a fidelidade tão bonita, tão 
gloriosa para a Congregação e para a Igreja. Esta Circular 
lhe exigiu um trabalho enorme que se juntou a todas as suas 
responsabilidades de Superior-Geral.219 Ela continua um 
texto emocionante, que convida à fidelidade.220

216  Testamento espiritual do Fundador.
217  O estilo de uma vida, p. 88. Depoimento de um de seus noviços.
218  O estilo de uma vida, p. 86.
219  Basílio o diz na introdução da Circular.
220  O depoimento do Ir. Joseph Ronzon, em O estilo de uma vida, p. 111-112, o 
afirma claramente. O depoimento que ele manda ao Ir. Basílio para a Circular 
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É a paixão que torna fiel, mas uma paixão à qual se é fiel e 
que em certos dias é paga a  um preço muito alto. Ao chegar 
ao fim pode-se dizer como o Fundador: “Há custos em viver 
como bom religioso, mas a graça alivia tudo!”221 Mas quando 
se trata de percorrer dia após dia o caminho da fidelidade, os 
tempos de alegrias e os tempos quando nos sentimos traídos, 
os momentos de festa e os dias pesados, os dias de saúde e as 
Sextas-feiras Santas, então compreende-se que é necessária 
esta virtude que se chama a força,  e que Marcelino chamava a 
graça: uma força que Deus dá, que é preciso acolher e cultivar. 
Basílio recebeu esta graça da força e a cultivou todos os dias.

“Queimar minha vida para o Cristo e para minha Congregação, 
mesmo se isso significa consumir a vida mais rápido que o 
normal! Isto sempre foi meu ideal!”

Basílio repetiu a seus amigos esta frase um mês antes de 
morrer, quando a vela terminava de queimar pelas duas pontas.

sobre a Fidelidade permite-lhe descobrir emocionado a fidelidade do Senhor a 
seu respeito:  “Mesmo agora, nos momentos de confusão e de indisposição es-
piritual, a recordação da fidelidade de Jesus-Cristo suscita geralmente em mim 
um movimento de ação de graças, um apego renovado à pessoa de Jesus-Cristo, 
um sentimento ainda mais vivo de sua presença, a alegria de me saber amado 
por Ele”.
221  Basílio cita de bom grado este pensamento do Fundador.
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3
CONCLUSÃO:
COMO ALGUÉM 
QUE TEM AUTORIDADE

Um último aspecto da força em Basílio merece ser lembrado: 
é a impressão de  segurança e de energia que decorre da leitura 
de seus escritos. Ele ensinava como tendo autoridade, como o 
homem sobre quem, graças à sua familiaridade com Deus, sabe 
para aonde conduzir a Congregação.

Ainda hoje, seus escritos guardam toda sua força e continuam 
deixando esta impressão de segurança. É muito frequente que 
lendo-os se encontrem frases lapidares como sentenças.222 

Os que o escutavam saiam quase sempre entusiasmados. 
Havia nele o orador, a pessoa que sabia cativar.223 Isso pelo valor 
do conteúdo, a originalidade, a profundidade, a arte da análise dos 
problemas e das soluções propostas. Muitas testemunhas afirmaram 
ter encontrado um verdadeiro líder,224 um homem carismático, o 
profeta225 da nova vida religiosa, o anunciador da aurora.

222  O Caderno 6: Inteligência e trabalho dá um bom número disso na p. 18.
223  Nós narramos a opinião do Irmão Arthur Dugay. Ele fala de um verdadeiro 
vento de Pentecostes.
Cf. Apelo ao sobrepujar-se, n. 14; Pérolas que não se pode jogar fora, p. 1. O 
livro O estilo de uma vida está cheio de depoimentos neste sentido. Os Irmãos 
que o escutavam no Escorial, seja como mestre de segundo noviços, seja quando 
passava como Superior-Geral não esgotavam os louvores e lhe compõem fre-
quentemente poemas cheios de admiração. Ver O estilo de uma vida, p. 75 e 154 
a 160.
224  O estilo de uma vida dá vários testemunhos neste sentido, como nas p. 12, 
14, 26, 43, 84 e o que pensam os outros Superiores gerais, nas p.99-104.
225  O Ir. Charles Howard o vê ao mesmo tempo como homem carismático e 
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Podemos adivinhar as fontes desta força: sua inteligência, 
a cultura que adquiriu, a experiência universal que a vida lhe 
proporcionou, o amor sincero que dedicava aos Irmãos, aos 
amigos, aos jovens, sua natureza generosa, entusiasta, otimista, 
que de bom grado se entrega a um dinamismo que surpreende: 
buscador por natureza, diz ele de si mesmo. Entretanto, a fonte 
essencial é certamente sua familiaridade com Deus, são as longas 
horas que passava com Ele. É Deus que coloca no coração a luz 
que permite dizer as coisas verdadeiras com clareza e segurança. 
Os amigos de Deus sabem que transmitem o dom que recebem e 
estão conscientes de seu valor.

como profeta, Cf. Eu quero despertar a aurora, P. 85-86 e Basílio, um outro Cham-
pagnat, p. 46.
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1
VIRTUDE 
DA LIBERDADE

Esta virtude é a que faz a função de freio contra os apetites 
naturais, modera os desejos, as paixões, os sentimentos, as 
emoções. É uma espécie de ascese em vista de uma liberdade 
maior.226 Ela conduz a um domínio de si de maneira que os 
prazeres dos sentidos, da imaginação, do poder não se tornem 
nem tirânicos nem o centro da vida. A temperança leva a uma 
ação que liberta as energias positivas da pessoa, dando o domínio 
sobre o corpo, mas também sobre o espírito. Está muito ligada à 
capacidade de fazer o bem. É um pouco como a toalete cotidiana 
que o Pequeno Príncipe deve fazer em seu pequeno planeta para 
que os baobás (grandes árvores da África) sejam arrancados 
pequenos; se os deixar crescer, acabam por comer o planeta. 
Basta um só vício para arruinar a pessoa. Como as virtudes, os 
vícios também se atraem. E é preciso muita temperança para 
ser uma pessoa sociável. Na conferência sobre o crescimento 
da vida espiritual, Basílio dizia: “infelizmente muitos parecem 
querer uma vida espiritual pré-fabricada que cairia do céu como 
uma construção toda acabada. A vida espiritual não é isto. Ao 
contrário, como toda outra vida, ela nos é dada como embrião, 
cheia de vigor e de riqueza. Depois, é preciso exercitá-la, trabalhá-
la, alimentá-la, fazê-la crescer, então ela se tornará capaz de 
uma multidão de coisas... A aprendizagem supõe exercícios sem 
conta...”.227

226  Ler a este propósito o texto 7 na parte dos textos deste caderno.
227  Apelo ao ultrapassar-se, n. 8; O crescimento da vida espiritual, p. 2.
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De certo modo a temperança destrói os ídolos possíveis para 
que Deus só ocupe o coração e a vida. Na vida religiosa ela é 
indispensável para viver os votos.228 O Ir. Basílio, nos retiros de 
1970, deu conferências sobre a pobreza e a virgindade229 que 
indicam bem a importância da temperança nos votos.230 O ápice 
dessa reflexão se encontra na Circular sobre a obediência, de 
1975.231 Falando sobre a virgindade, dizia aos Irmãos da Espanha: 
“Haveria muito a dizer sobre as facilidades que nós nos permitimos 
hoje, quando procuramos o que é cômodo, as boas poltronas e não 
queremos ouvir falar de ascetismo, do que é duro. É preciso estar 
atento porque há um problema de postura psicológica e fisiológica 
que corre o risco de condicionar nossa castidade”.232 

Aqui se descobre uma temperança bem mais profunda que 
o domínio do corpo, ela trabalha no psiquismo da pessoa para 
tornar livre o coração. “Saber amar não é coisa fácil, dizia o Ir. 
Basílio; é preciso exercitar-se muito”.233

A temperança cria na pessoa uma vontade mais forte, um 
domínio interior mais vasto, uma sensibilidade mais fina ao que 
é o bem, um compromisso mais consciente a extirpar o mal em 
suas menores raízes. Basílio diz bem que ninguém nasce casto, 

228  Ver na parte dos textos: Os reflexos da temperança sobre a pobreza.
229  O Caderno 5: Pobreza, celibato, obediência... é rico de dados sobre a temperança.
230  Na parte dos textos deste caderno, há trechos destas conferências.  Que os 
retiros sejam dados no Canadá, 1970, ou na Espanha, 1972, o conteúdo e o texto 
são praticamente os mesmos. Isto revela o desejo de Basílio de formar os Irmãos 
de todo o Instituto.
231  O texto 6, neste caderno, extrato da Circular sobre a obediência, afirma-o 
muito claramente.
232  Chamado à renovação:Virgindade consagrada, p. 7. Jan. 1973, Norte, Espa-
nha.
233  Apelo ao ultrapassar-se, n. 4, A Virgindade, p. 14.
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obediente, ou com amor à pobreza em vista do Reino234; ele 
afirma também que não somos uma casta de gente santificados 
por antecedência.235 Tudo isso se aprende. A temperança ajuda 
bastante a escapar da armadilha da mediocridade que espreita 
os religiosos, criando hábitos de esforço, de sacrifício, de 
concentração, de trabalho: “Quando se coloca o problema da 
oração é preciso ao mesmo tempo colocar outros problemas. 
Infelizmente, nos contentamos muitas vezes com tentativas de 
regrar o problema, trocando as coisas exteriores: fórmulas novas, 
criatividade etc. Tudo isso é muito bom, mas nada funcionará 
se o pecado venial não desaparece da vida. As disposições 
interiores são essenciais para que Deus possa se comunicar. Às 
vezes imaginamos que Deus não quer se comunicar conosco. Não 
é verdade, Deus quer sempre; somos nós que bloqueamos nossa 
vida pelo pecado”.236 Ele diz também: “Um religioso não deveria 
estar contente, nem tranquilo, nem satisfeito enquanto não 
exclui de sua vida o pecado venial deliberado e não compreende 
que é preciso praticar a virtude de um modo positivo... O nível de 
nossa perfeição não é aquele dos votos professados, mas aquele 
dos votos praticados”.237 A conferência que Basílio dá aos Irmãos 
do Canadá, A subida da vida espiritual, indica uma ascensão 
constante na qual compreende-se que a virtude de temperança 
não é uma virtude para a adolescência espiritual , ela acompanha  
de fato toda a vida. “Devemos ter a convicção de que o ‘mais está 
em nós’.”238 

234  Ver nas páginas sobre a virtude de força, o parágrafo sobre a ascese.
235  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 644.
236  Apelo ao ultrapassar-se, n. 8; A subida da vida espiritual, p. 5.
237  Apelo ao ultrapassar-se n. 8; A subida da vida espiritual, p. 7.
238 Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 58.
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Quando, na apresentação da virtude da força, a ascese foi 
o primeiro aspecto apresentado, esta poderia muito bem ser 
atribuída à temperança. As duas se confundem numa caminhada 
para a conquista da liberdade espiritual.

A temperança se torna virtude cristã quando é fruto do amor 
e quando visa o amor. É o amor que pede esforços e oferece a 
energia para cumpri-los; são os esforços que nos tornam mais 
livres e mais treinados pelo amor. De início há uma paixão, 
da qual Deus é a origem absoluta, depois o estilo de vida que 
corresponde a esta paixão. É bem isso que afirma o Ir. Basílio, 
citando o Padre Tillard: “A vida religiosa é o sacramento não 
somente da presença de Deus, pelo qual, na carne de um homem 
miserável e pobre, vai se produzir o despertar do ideal de uma 
vida heroica. É o poder do amor de Deus que vai tornar possível 
este milagre... O cristianismo é a religião do poder de Deus que 
age no interior do homem. Eis porque não devemos nos afligir 
pelas faltas leves que vêm não de uma vontade ‘programada’, 
mas de fraquezas passageiras. Isto não bloqueia a amizade com 
Jesus Cristo. O que é preciso trazer, é uma vontade sincera de 
fervor e de serviço”.239

239 Apelo ao ultrapassar n. 8; A subida da vida espiritual, p.5.
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2
O CORPO ENTRA 
NO JOGO DA SANTIDADE

É pelo corpo e com ele que expressamos nosso ser; vivemos 
num corpo e os hábitos que lhe damos marcam profundamente 
nossa personalidade. O corpo aparece como o primeiro âmbito da 
temperança para que entre no jogo da santidade. Vários aspectos 
desta temperança física se reencontram na vida do Ir. Basílio.

O primeiro é sua moderação na alimentação. Neste âmbito, 
ele fará uma mudança considerável porque, segundo seu próprio 
depoimento, por natureza teria sido levado à gula.240 Quando 
Superior-Geral com frequência dispensava o jantar para dispor 
de mais tempo de trabalho. À noite contentava-se com um copo 
de leite, de café quente ou de um sanduíche trazido ao escritório, 
que era todo o seu jantar. Escreve ao Ir. Ecônomo das casas por 
onde deve pregar retiros, que lhe prepare um jantar leve, se está 
previsto trabalho à noite. Pessoalmente, lembro-me de que, em 
maio de 1975, eu lhe havia pedido um momento de encontro. 
Ele o marcou para ser na gare de Lyon, em Paris. Ele vinha de 
Saint-Paul-Trois-Chateaux, onde havia visitado seu grande 
amigo, o Ir. Léonida, que estava moribundo. Eram já 13 horas 
quando o trem chegou. Ele comprou um sanduíche e pegamos o 
ônibus para o aeroporto Charles de Gaule. Constatei que aquele 
sanduíche foi sua refeição de meio-dia. Nós nos despedimos, no 
aeroporto, depois de mais de uma hora. Em agosto encontrei-me 

240 Cf. J. M. Vigil, Religiosos de hoje, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 
Madri, 1980.
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em Roma com minha irmã Bruna. Eu vinha de Madagáscar e ela 
da África do Sul. Basílio, quando soube que chegaríamos à Casa 
Geral para o almoço do meio-dia, convidou-nos para o refeitório 
dos hóspedes. Ele tomou a refeição conosco. Na verdade, ele nos 
serviu do começo ao fim e foi impossível impedi-lo de nos servir; 
ele tinha um sorriso e palavras que nos desarmavam; ele mesmo 
contentou-se com alguns bocados. Minha irmã e eu, que éramos 
turistas, ficamos surpresos com sua frugalidade.

Diz-se também que nos dias de festa gostava de servir os 
digestivos, um conhaque ou o Alpestre.241 Isto lhe permitia 
semear a alegria de mesa em mesa e, sobretudo, de não tomar o 
aperitivo. Um Irmão que conta a brincadeira de Basílio ao Padre 
Jacquemin, capelão – ele tinha colocado conhaque espanhol 
numa garrafa de conhaque francês, para que o Padre o saboreasse 
e dissesse, como de costume: “Ah! como é bom este conhaque 
francês!,”–, acrescenta que Basílio era pouco conhecedor de 
conhaque e de licores; seu paladar não tinha este dom.242 Um 
dia Basílio recebe de Madri um remédio. Escreve ao Irmão que 
o enviou dizendo que não serve para ele porque o remédio 
recebido era para diminuir o apetite e diz-lhe que ele não tinha 
quase nunca apetite.

Para certos Irmãos, observa que o final de semana não é 
aquele que se passa bebendo uísque com soda, contando piadas... 
que isto era pouco sério para religiosos.

Observa também as economias que se poderiam fazer em 
favor dos pobres ou das missões se houvesse moderação no 

241  Licor produzido pelos Irmãos Maristas.
242  O estilo de uma vida, p.  24.
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hábito de fumar. Ora, ele sabe que aos olhos dos fumantes faz 
uma observação ingênua, mas prefere perder sua popularidade 
a não dizer o que ele crê e que parece evidente ao menor bom 
senso.243 É este senso da temperança que o leva a dizer aos 
Irmãos canadenses que o bem-estar que se instala na sociedade 
corre o risco  de os arrastar para o conforto, para uma vida fácil, 
incapaz de esforços.

Basílio era também um homem desapegado dos objetos 
materiais. Sabia facilmente dar aos outros os presentes que 
recebia enquanto Superior-Geral. O Ir. Alessandro di Pietro diz 
em que armadilha caíam os Irmãos que, admirando um objeto no 
escritório de Basílio, o viam logo em suas mãos, apesar de inúteis 
protestos; o objeto era deles.244 Um Irmão da terceira idade 
querendo ter alguma lembrança pessoal do Ir. Basílio e louvando 
a camisa que o Superior-Geral usava então, vê simplesmente 
Basílio tirar a camisa e lhe dar. Um grupo de Irmãos visita a Casa 
Geral; é inverno. O Ir. Basílio que acolheu o grupo percebe logo 
que um Irmão estava levemente agasalhado e tossia. Eclipsou- 
-se um momento e voltou com uma jaqueta de inverno, dizendo 
ao Irmão de lhe devolver quando não tivesse mais necessidade 
dela. É certamente um aspecto da pobreza vivida ao sabor das 
circunstâncias. O Padre Amador Menudo que com frequência o 
acompanhou nas viagens para dar retiros, espantava-se da pouca 
roupa que Basílio trazia consigo mesmo. Sua maleta estava 
arrumada em duas partes: uma para os documentos e os livros e 
a outra para a roupa. E o padre Amador acrescenta que às vezes 

243  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 578, 582-583.
244  Fms-Mensagem, n. 19, p. 45.



CADERNO 12: JUSTIÇA, FORÇA, TEMPERANÇA 149

A Temperança

emprestava-lhe suas próprias camisas, o que ele aceitava.245 
Sabe-se que nas viagens ele mesmo lavava a roupa, o que lhe 
permitia levar pouca.

Em compensação, era conhecido por estar sempre disponível 
para os trabalhos da casa. Em Roma e alhures, ele era o primeiro 
a lavar a louça após as refeições e era difícil tirar-lhe o lugar. 
Dizia que tinha obtido uma licença especial para isso. E na Casa 
Geral, com o grande número de Irmãos de então, o trabalho não 
faltava. Era seu tipo de recreação: lavava os pratos contando 
piadas que mantinham o bom humor. Este costume, Basílio o 
conservou durante seus anos de mestre de noviços no México, 
com a grande alegria de seus discípulos.246 Também se punha 
facilmente nos empregos manuais: ‘Quem é este Irmão que está 
limpando a escrivaninha? – pergunta um Irmão passando diante 
da porta, no primeiro dia de estada na Casa Geral. ‘Mas você não 
conhece o Ir. Basílio?’ ‘Sim, o senhor tem razão, mas vê-lo nestes 
trajes de trabalho’... ‘Ele diz que não tem necessidade de gente a 
seu serviço, que por funcionário ele já é’”.247

Estar atento aos outros, prestar serviço, tornara-se para 
ele uma segunda natureza. Carregava as malas dos Irmãos que 
chegavam e inspecionava o quarto deles para ver se não faltava 
nada. Servia à mesa os Irmãos de passagem, sobretudo os 
missionários. Administrava remédio aos Irmãos indispostos, ou 
que sofriam dor de cabeça. Era capaz de passar noites à cabeceira 
dos doentes e lhes prestava todo atendimento possível. Assim que 
percebia uma necessidade, encontrava a maneira de satisfazê-la: 

245 Depoimento de 16 de janeiro de 2003. 
246 O estilo de uma vida, p. 21.
247 O estilo de uma vida, p.14.
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um de seus noviços tinha apreciado as castanholas espanholas, 
e ele soube fazer-lhe chegar um par  de boa qualidade.  O Ir. 
Gildo recebeu do México um remédio para aliviá-lo de um mal-
estar de que lhe tinha falado bons anos antes: Basílio não tinha 
esquecido. Em todos estes casos, a temperança passara de um 
exercício de domínio de si a um hábito de servir. O eu se apagava 
diante dos outros.

A moderação no sono é do âmbito da temperança. As noites 
de Basílio eram bem curtas desde o tempo de estudante 
universitário. Ele reconhece que às vezes passava suas noites 
sobre os livros ou a escrever à máquina, da Salve-Rainha da noite 
à Salve Regina da manhã. Mais tarde, Superior-Geral, a luz do seu 
quarto se confundia com o clarão da aurora, e a noite passada 
a trabalhar, terminava por uma hora de adoração que marcava 
também o começo do dia seguinte. É verdade que ele tinha o 
sono sob comando, que viajava de bom grado sentado no assento 
de trás do carro para se permitir momentos de sono, e tinha 
como que um cronômetro interior, porque   dormia durante o  
tempo que previa: uma meia hora, quarenta e cinco minutos, e 
logo acordava, seja para continuar uma discussão, seja para ditar 
cartas ou estudar um documento.248

248 O estilo de uma vida, P. Manuel Portillo, p. 57.
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3
A TEMPERANÇA 
PERPASSA TODA A 
PERSONALIDADE

A prática da temperança conduziu Basílio a hábitos 
testemunhados por grande número de Irmãos e amigos que 
viveram com ele.

Entre estes hábitos encontramos: um grande domínio de si, 
uma igualdade de humor que não se desmentia e dava lugar a uma 
alegria contagiosa, uma serenidade interior249 que lhe permitiu 
passar através de dificuldades numerosas, às vezes enormes. 
Uma só vez ele se deixou surpreender, foi na sua segunda eleição 
como Superior-Geral. Tinha de si uma ideia tão humilde, que 
estava seguro de ter terminando seu serviço como Superior-
Geral. A reeleição o surpreendeu a tal ponto que transpirava e 
que a emoção o sacudia interiormente. Num “breve momento ele 
chorou de emoção diante da assembleia”.250 Ausentou-se para ir 
deitar-se um pouco e retomar o domínio de seus sentidos.251 Nos 
nove anos que seguiram, os Irmãos continuaram a se beneficiar 
de seu trabalho e de sua paz interior. A última mensagem que 
ele envia a seus amigos, um mês antes de morrer, está toda 
impregnada dessa luz pacífica que dá a amizade de Deus.

249 Depoimento do Ir. Gabriel Michel, FMS-Mensagem n. 19, p. 40.
250 Ideia acrescentada pelo Ir. Edouard Blondeel, Capitular da Bélgica.
251 Caderno 5: Pobreza, celibato..., texto 10, p. 51.
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Um volume de trabalho incrível e habitualmente de qualidade 
excepcional. Seus colaboradores, seja na Casa Geral, seja nas 
Províncias, onde dava os retiros, deviam trabalhar tanto quanto 
ele. Não era qualquer tipo de pessoa que podia manter seu ritmo 
de trabalho.252

Um homem que se tornara dom, serviço, esquecimento de si, que 
estava constantemente desperto para os outros: “Penso que é 
difícil encontrar no Ir. Basílio algo em que ele busque a si mesmo, 
seus interesses, suas comodidades. Não tinha absolutamente o 
tempo de se comprazer em si mesmo, sua preocupação era o Reino 
de Deus”.253 O Ir. Basílio foi uma dessas raras pessoas (raríssimas 
entre os religiosos) que sabem ser grandes em qualquer situação 
e que ajudam todos ao seu redor se sentirem grandes”.254

O Ir. Victorino Erloz, da Colômbia, pinta este quadro sintético 
do Ir. Basílio: “O ser se manifesta no agir da pessoa, no seu estilo 
de vida. O Ir. Basílio viveu sua consagração religiosa num clima 
de piedade e de alegria serena e contagiosa; servir os outros 
com o sorriso nos lábios e sem lhes dar a impressão de serem 
servidos; trabalhar com método e intensidade, sacrificando os 
momentos de descanso os mais legítimos e necessários;  irradiar 
luz, consolação e ideais, nos seus contatos pessoais prolongados 
e sempre amáveis, entre seus numerosos dirigidos; manter 
correspondência intensa, que aumentava a cada dia e que 
abordava os problemas mais delicados da consciência; desdobrar-
se sem se diluir, nas suas tarefas apostólicas que implicam riscos 

252 O Caderno 6: Inteligência e trabalho estende-se longamente sobre este 
aspecto do trabalho.
253 O estilo de uma vida, p. 61.
254 O estilo de uma vida, p. 71.



CADERNO 12: JUSTIÇA, FORÇA, TEMPERANÇA 153

A Temperança

e dom total, eis os traços de um estilo de vida que refletem o 
religioso convicto, o homem de uma grande cultura, o apóstolo 
incansável, o marista humilde, simples e modesto, tal qual o 
queria o Bem-aventurado Marcelino Champagnat”.255 O Livro 
O estilo de uma vida está cheio de depoimentos semelhantes. 
A página que o apresenta esboça em pinceladas rápidas as 
qualidades que enriqueceram a personalidade do Ir. Basílio: 
“Os depoimentos daqueles que fizeram a experiência junto ao 
Ir. Basílio e que conheceram sua personalidade, falam de seu 
caráter humano simples, próximo das pessoas. Generoso, pronto 
a ajudar, semeador de alegria. Homem sábio e prudente. De 
coração grande e alma generosa”.256

4
CONCLUSÃO

No Ir. Basílio, a temperança tinha alcançado resultados 
maravilhosos. Entretanto, não havia nada de estoico na sua 
ascese, que estava a serviço da paixão que tinha invadido seu 
coração. É por isso que a temperança de Basílio é cristã, ela é 
chamada e animada pelo amor, porque sempre tinha sido seu 
ideal: “Queimar sua vida para o Cristo!”.

A página de conclusão da biografia, Queimar a vida condensa 
assim o retrato do Ir. Basílio:

255  O estilo de uma vida, p. 12.
256  O estilo de uma vida, p. 9.
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A vida do Ir. Basílio foi
um louvor ao Senhor,
um louvor à obra de suas mãos.
sua união a Deus quebrou os moldes,
e se lançou ao serviço dos filhos de Deus,
consumindo sua existência
lá onde seus Irmãos tinham disso necessidade
e seu coração insatisfeito não se preocupou do perigo
de uma destruição física.
A vida espiritual do Ir. Basílio
teve como itinerário uma progressão de fidelidade.
Guiado pelo Espírito,
confirmado em Cristo,
numa total comunhão
de amor e de serviço à Igreja, 
ele vai ao Pai,
certo de ser acolhido com ternura e amor...257

REFLEXOS 
DA TEMPERANÇA SOBRE A POBREZA

1. Função libertadora e ascética258

Na pobreza é preciso considerar uma série de valores que são 
muito importantes, a fim de que o Espírito de Deus invada um 
coração e o liberte pela pobreza. É uma condição inteiramente 
interior e que nos torna disponíveis. É um erro acreditar que 

257  Queimar a vida, p. 306.
258  Apelo à superação, n. 12, A Pobreza, p. 1-2; Retiro pregado no Canadá, verão 1970.
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somos matéria já apta a entrar em união com Deus. É preciso 
fazer desaparecer de nossas vidas toda uma série de obstáculos 
que impedem esta união. É preciso uma limpeza que deve ser 
feita por meio da ascese: a pobreza faz a tarefa. É um erro de 
nossos tempos achar que a ascese é uma coisa ultrapassada. 
Teremos sempre necessidade dela para chegar à união com Deus. 
Os que se dedicam ao Reino devem estar desapegados de toda 
preocupação com relação aos bens terrenos, a fim de serem livres 
para responder às necessidades da Igreja.

Nascemos para possuir. A terra é a casa que Deus construiu 
para seus filhos. Tudo foi feito para nós, e todas as coisas não 
se tornam cristãs senão quando estão a serviço do homem. Mas, 
por causa do pecado nos tornamos maus ricos. Não somos mais 
capazes de possuir em liberdade. Não somos mais capazes de 
possuir sem ser possuídos. É a pobreza que vai nos libertar disso 
ensinando-nos a maneira cristã de possuir...

A vida cristã nos ensina a possuir e para isso o Espírito Santo 
suscita na sua Igreja homens que se comprometem a tornarem- 
-se livres recusando possuir para eles mesmos e partilhando o que 
possuem. O Espírito inspira-lhes não somente ser desapegados 
dos bens terrestres, não somente ter um coração de pobre, mas 
também de ter as mãos vazias. São estes homens que fazem o 
voto de pobreza. Os religiosos são chamados a viver uma vida de 
pobreza na Igreja, não só com o coração desapegado, mas também 
com as mãos vazias. Eles não devem aceitar possuir alguma coisa, 
senão quando esta coisa é necessária para o Reino dos céus...
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2. Reflexos da temperança na pobreza (continuação)259

Isto significa que não se pode falar de pobreza se não nos 
falta nada. Não se pode falar de pobreza se temos tudo o que 
desejamos. Também se não sentimos certa insegurança diante 
do futuro. Certa angústia é normal no pobre que se aflige por 
ele e por aqueles de quem é responsável. A pobreza real deve 
nos permitir comungar com as inquietações de todos os outros 
pobres, embora mantendo-nos na paz...

Vocês parecem estar prontos a dar tudo: o tempo, os talentos, 
o devotamento, e muitos estariam prontos a dar até a camisa a seu 
irmão. Partilham o que têm, mas infelizmente, o que possuem de 
melhor, guardam para si unicamente; quero falar do seu interior: 
partilhem as riquezas do coração, da vida interior. Vocês vivem muito 
sós a vida interior. A subida seria impressionante se aprendessem a 
colocar em comum as riquezas espirituais, a mostrar o rosto a seus 
Irmãos; a ajudarem-se mutuamente neste âmbito.

O que eu gostaria mais do que seus serviços, mais que seus 
objetos, é do seu coração. É isto que me interessaria mais que 
todo o resto. Infelizmente é esta riqueza que guardam para vocês 
sem querer partilhá-la. O que gostariam mais, do diário de João 
XXIII que lhes fez conhecer sua vida, das maravilhas interiores 
de seu coração ou de sua camisa?...

Se, em nossas discussões sobre os problemas concernentes à 
pobreza não há o tom evangélico, encontraremos sempre mil e 
uma razões para evitar tudo o que poderia custar e fugir daquilo 
que nos incomodaria um pouco. Não esqueçamos que a pobreza 

259  Apelo à superação, n.12; A pobreza...p. 3,15.
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é uma virtude cristã... É um valor que não pode estar ausente do 
coração de um cristão... Mas é preciso dizer que a pobreza não é 
o único valor cristão. A coluna do cristianismo é o amor, o amor 
filial, amor fraterno.

3. Os reflexos da temperança sobre a virgindade260

A obrigação de guardar a castidade que convém a todo cristão 
está contida no voto. Mas é muito pouco. Os que se comprometem 
pelo voto de castidade entre nós, comprometem seu coração, sua 
psicologia, suas forças, num amor irreversível e sem ruptura... 
Vocês percebem imediatamente que quero lhes dizer muito 
claramente que o voto de virgindade não é um voto orgânico, 
nem genital e para me expressar um tanto grosseiramente, diria 
que nossos órgãos genitais pouco valem para o Senhor. O que 
lhe importa é nosso coração, nossos olhos, nossa psicologia. E 
quando um consagrado procura manter-se em equilíbrio, de uma 
parte conservando-se íntegro no nível orgânico, mas tendo por, 
outro lado, um coração dividido,  com olhos e psicologia sem 
nenhum controle, crendo ser tudo permitido, não, este homem 
não fez verdadeiramente voto de virgindade... Trata-se de um 
voto que compromete toda a pessoa...

Vocês veem, então, que grave problema pode se apresentar 
para os religiosos que querem manter seu voto de castidade 
consagrada aos níveis dos órgãos, levando uma vida mais ou 
menos no nível do coração. É uma aposta impossível, e de mais 
a mais, uma atitude anti-higiênica psicologicamente, porque 

260  Apelo à superação, n. 4; A Virgindade, p. 1-2.
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vivem divididos, dissociados, dado que se trata de realidades 
dinâmicas. Praticamente esta situação equivale a uma vida de 
compromisso que não produz nem a santidade do casamento 
nem a santidade que deveria normalmente provir da consagração 
virginal vivida cem por cento.

De tal atitude não se pode esperar outra coisa senão celibatários 
duros e egoístas, que buscam conciliar coisas inconciliáveis.

4. Reflexos da temperança na virgindade261

Aquele que se engaja na vida religiosa escolhe um estado 
de vida mais exigente que o casamento, que o compromete 
num caminho de perfeição. Como então seria possível fazer um 
voto de virgindade que não o comprometesse no nível genital e 
orgânico, permitindo-lhe, depois, organizar sua vida por meio 
da terceira via, sob pretexto de se  realizar? Como se Deus não 
fosse suficientemente realizável! Poder-se-ia, em seguida, 
dizer honestamente que esta vida é uma via de perfeição para o 
Senhor, no serviço ao Reino, como dom do Espírito à sua Igreja? 
Na verdade, não seria senão um gracejo estúpido e farisaico se 
o voto de castidade devesse levar a uma vida cômoda, burguesa, 
sem amor, buscando secretamente a procura do que se sacrificou 
voluntariamente por amor ao Senhor, no dia da profissão. 
Não, isto não levaria a nada. Vocês compreendem porque uma 
congregação religiosa não quer se engajar num farisaísmo 
semelhante. Preferimos ter dez vezes menos religiosos, mas 
religiosos que querem viver a totalidade do dom entregue a 

261 Apelo à superação, n. 4; A Virgindade, p. 13-14. 
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Jesus Cristo... Entre nós, há um voto que é feito para o Senhor 
e que abrange todo o ser, o coração, a psicologia, o tempo, a 
vida, o amor, tudo; e o retorno em sequência, como um dom 
aos homens, como um dom sem interesse... Mas é preciso não 
esquecer que saber amar não é coisa fácil. Para um religioso, é 
indispensável fazer a experiência espiritual de Deus, isto é, que 
Deus seja alguém na sua vida. Nós não podemos viver na solidão.

5. Reflexos da temperança na obediência262

É preciso, portanto, captar o cumprimento da vontade divina 
e ficar bem ligado a ela, senão a verdadeira vida não passará. 
Continua-se a crer que a alegria é um truque, que ela depende de 
uma técnica, ou da inteligência. Haverá sempre estes religiosos 
que buscam a libertação na psicologia, que têm seu microprojeto 
individual, suas fantasias, vítimas subjugadas pelas motivações 
da publicidade, que se buscam a si mesmos, portanto são 
decididamente incapazes de sair do mundo desta técnica 
individualista, que os afoga há algumas décadas. São crianças 
que não têm nenhuma ideia do que lhes é útil ou nocivo.263

Se queremos racionalizar a vontade de Deus de tal maneira 
que nossa pequena ideia de nosso pequeno bem seja a medida e 
o critério para discernir esta vontade, perdemos nosso tempo. Só 
vamos aceitar a vontade do Pai quando ela nos parecer bastante 
frouxa, mas não quando for exigente. E, entretanto, é lá que se 
faz nossa cristificação...264 A vontade de Deus não se apresenta 

262  Apelo à superação, n. 4; A Virgindade, p. 13-14. 
263  Circular sobre  a Obediência, p. 29-30.
264  Circular sobre a Obediência, p. 33.



Homem de Deus160

sempre de maneira clara. É justamente uma das características 
da condição humana, de ter necessidade de mediadores para 
descobrir esta vontade. E não um mediador qualquer... Deus 
acima de nós é um amor que se dá a mim em forma de mistério, 
se dá a mim como numa tarefa que é antes descoberta, depois, 
paixão de amor, em seguida, realização. Eu posso recusar essa 
vontade, mas se eu a procurar, a encontrarei seguramente...

Deus se dá a nós como dom e como graça e aguarda nossa 
resposta. Nossa resposta é a de colocar em jogo nossa liberdade, 
para abraçar sua vontade que é nosso bem, nossa felicidade, 
nosso futuro. Assim o ajudamos a realizar seus planos em nós 
para nossa alegria e para nossa fecundidade.265 

Nesta nova visão da obediência, exige-se densidade de vida 
espiritual, muito mais pureza de intenção, renúncia ao egoísmo, 
vontade total de seguir os caminhos do Senhor, uma verdadeira 
paixão pela vontade do Pai.

6. Reflexos da temperança: a obediência se adquire266

Se houve no passado o erro grave de transferir para o terreno 
profissional, pastoral, apostólico, os dados e as leis da obediência 
cega, hoje há o perigo inverso; preparam-se as pessoas à 
obediência sem nenhum exercício. Campeões de atletismo que 
nunca fizeram ginástica!

265  Circular sobre a Obediência, p. 28-29.
266  Circular sobre a Obediência, p. 118-119.
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Ninguém nasce sabendo rezar; aprende-se a rezar com o sopro 
do Espírito e com esforços pessoais. Ninguém nasce casto; adquire-  
-se pouco a pouco um potencial de fidelidade e de domínio de si que 
toma consistência num determinado momento. Ninguém nasce 
sincero, mas torna-se ao longo de uma vida de autenticidade e de 
sinceridade. Não, nenhuma virtude está madura no nascimento, 
mas todas se desenvolvem com base em um germe, mesmo as 
virtudes infusas. Ninguém nasce obediente. E aquele que não quer 
se exercitar não aprenderá nunca a obedecer. Ele vai suportar mal 
e mal a vida religiosa até o momento em que se lhe mande algo de 
que não gosta. E, então, por mais clara que seja a vontade de Deus, 
ele mandará tudo pelos ares.  

Às falhas de exercício da obediência no período de formação, 
acrescentem-se a falta de fé e de densidade espiritual, e verão 
o que pode sobrar para o tempo de crise. Evidentemente impor 
exercícios de obediência é impopular. Que os formadores se 
perguntem se há motivo suficiente para fazer a economia de 
uma vitamina tão essencial ao organismo espiritual do religioso. 
Existem obedientes para superiores perfeitos e por situações 
médias ou médio-inferiores;  mas existem para superiores 
difíceis e para situações acima da média?                                                                           

7. Indispensável temperança para a liberdade267

Falarei mais adiante da experiência cotidiana dos meus 
limites, de minhas imperfeições, de meu pecado, de minha 

267  J. M. Vigil. Religiosos de hoje, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Madri, 
1980, p. 158-159.
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mediocridade... Mas antes quero dizer que a vida religiosa não se 
concebe sem renúncia, sem a cruz: a mim a autorização de entrar 
na congregação custou-me longas horas de oração e de jejuns 
rigorosos durante meses. Isto me forçou a vencer a gulodice, a 
estabelecer uma luta interior contra meus defeitos, a empreender 
um caminho de maturidade sociológica indispensável para uma 
verdadeira compreensão dos outros e para me converter em pedra 
de construção antes que de tropeço no edifício da vida comunitária. 

Às vezes é difícil estabelecer a medida exata entre as exigências 
do dom de si ao Senhor e do progresso da liberdade interior.

Poderia falar também do ritmo de meu trabalho, alguma 
coisa verdadeiramente incrível para um jovem religioso de hoje, 
ao qual se lhe oferecem anos inteiros dedicados aos estudos. 
Minha geração conheceu algo bem diferente: era preciso fazer 
coincidir a aquisição árdua da formação intelectual com pesado 
trabalho apostólico e profissional. Obriguei-me a passar mais de 
uma noite em branco ou com poucas horas de sono. Se quisesse 
praticar esporte, não era fácil encontrar uma combinação que 
respeitasse a hora do trabalho e a rigorosa fidelidade às orações 
comunitárias, às quais ninguém se  ausentava, mesmo se tivesse 
dormido muito pouco...

Muitos censuraram amargamente esses regulamentos 
draconianos... Devo confessar que me alegro de ter-me submetido 
ao inevitável. Isto me ensinou a não perder o meu tempo, a 
aproveitar do último minuto, a sempre colaborar, a dizer sim ao 
imprevisto mesmo se estivesse afogado num trabalho apaixonante, 
mesmo se a tarefa fosse esmagadora e urgente. É a vida concreta 
que nos mostra as verdadeiras possibilidades e as fontes de 
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energia insuspeitas que surgem no ser humano, libertado pela 
graça de Deus. Esta graça, fazendo nascer o amor, produz frutos 
muito diferentes daqueles que vêm da obrigação e da lei.

8. A força268

Diante das vicissitudes dos tempos, sempre se mostrou 
de humor igual, colocando sua confiança na Providência. É a 
profunda vida interior que lhe permitiu de levar com serenidade 
as transformações de tantas almas afetadas pela insegurança dos 
momentos difíceis. Ele vivia sua vida sem se deixar perturbar 
pelos problemas dos outros ou de sua própria congregação. 
Nunca se deixou abater ao constatar que o número dos Irmãos 
ia diminuindo sempre.  Apesar do peso enorme do trabalho ou 
das responsabilidades, nunca o vimos inquieto; a igualdade do 
humor era como que a sombra de sua pessoa, como um amigo 
que caminhava a seu lado.

Um dos noviços notou que às vezes ele sofria, mas permanecia 
sempre alegre, não lamentava, até mesmo quando era por 
demais. Não dizia nada, e continuava a viver, a servir, a amar e a 
ajudar. Outro noviço diz: “O que mais admirei foi sua paciência, 
sua compreensão, seu amor... seu modo de nos tratar, sempre 
com paciência, compreensão, amor... seu modo de nos tratar que 
era sempre alegre e simples”. Estudar, rezar, descansar, escutar 
música, lavar a louça, jogar baralho, programar viagens, ele 
fazia tudo isso com toda atenção, vivendo intensamente cada 

268  Texto do Irmão José Flores Garcia, vice-postulador, extraído da apre-
sentação das virtudes do Ir. Basílio, em virtude do Processo Diocesano, 20 de 
fevereiro de 2004.
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momento, permanecendo atento às pessoas. Ele unia a doçura e 
a força, a prudência e a audácia, o respeito das sãs tradições e a 
criatividade, não somente para as estruturas, mas também para a 
concepção da vida espiritual e da organização do instituto.

Os que viveram com Basílio sabem que ele nunca se deixou 
vencer pelo cansaço ou pela doença. Dava a impressão que a dor e 
o sofrimento lhe eram naturais. “Mas para mim, diz um Irmão que 
o viu no leito de dores, o sofrimento que se refletia no seu rosto me 
era insuportável e, no entanto, ele fazia esforços para controlá-lo”.

9. O grande Irmão269 

É em 1967 que o Ir. Basílio Rueda Guzman se tornou Superior-
-Geral... Bastante rápido ele se fez conhecer por suas primeiras 
volumosas Circulares, cheias de sabedoria e de ensino verdadeiro 
e profundo. Nos seus escritos, elevados demais para nosso pobre 
saber religioso, nós o sentíamos, entretanto, muito, muito perto 
de nós. Ele tinha razão de querer abrir nosso horizonte ao mesmo 
tempo humano, religioso e eclesial. Ele, irmão universal, nos queria 
enquanto Irmãos Maristas, irmãos universais. Neste momento aí, 
nem o Instituto, nem ele falavam de audácia. O pequeno homem 
Basílio, falava de LUTA. Ele ia à LUTA. E venceu! Com efeito, ele 
ganhou o coração de todos os Irmãos, o nosso coração!

269  Circular do Ir. Edouard Blondeel por ocasião da morte do Ir. Basílio, 
Bruxelas, 23 janeiro 1996 – C6. Ir. Eduarda Blondeel foi Provincial da Província 
Bélgica-Holanda, Superior da Comunidade da Administração Geral em Roma, 
várias vezes responsável pelas sessões da Terceira  Idade para os Irmãos de 
língua francesa.
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Na Páscoa 1973, alguns dentre nós, pudemos encontrá-lo na 
assembleia provincial que aconteceu em Ciney. Era a primeira 
vez que nos sentíamos tão próximos e tão unidos a um Superior- 
-Geral. Da manhã à tarde ele nos mantinha despertos, 
interessados, e como por encantamento, ele nos revelava a nós 
mesmos, como ninguém nunca nos havia feito.

Em 1974 é para toda a Província, em Azelo, que ele voltou. 
A partir desta data tornou-se, ouso dizer, nosso Grande 
Irmão, nosso muito Grande Irmão. Todo mundo sentiu-se ao 
mesmo tempo interpelado, convertido, amado. Nós estávamos 
verdadeiramente em presença de um Champagnat...

No tempo dos retiros da Província, em julho de 1983, o Ir. Basílio 
encontra-se de novo conosco. Durante duas semanas nos inicia à 
oração pessoal. Deste dom e desta força, nós tínhamos necessidade 
também, e ele no-la ofereceu com infinita delicadeza...

Quantos Irmãos de toda parte, estou convencido disso, poderão 
e desejarão dar  testemunho dos contatos fraternos que eles tive-
ram com o querido Basílio, de sua amizade calorosa, do acompa-
nhamento espiritual que lhes prodigalizava, provocando e operando 
simplesmente a cura interior de que eles tinham necessidade, de seu 
sorriso jovial e comunicativo, paciente e traquina, de sua compaixão 
quando encontrava o sofrimento ou a injustiça.

Na sua vida, havia grande espaço para a ação. Entretanto, oração, 
contemplação, adoração, silêncio... são outras tantas realidades que 
envolviam, impregnavam, sustentavam todas as suas tentativas, 
suas atividades, suas viagens, seus encontros, seus trabalhos 
intensos, suas longas vigílias. No seu diálogo, cuja arte possuía 
perfeição, a escuta ocupava tanto espaço e tempo quanto a palavra...
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Se hoje, Notre Dame de l’Hermitage é para nós o patrimônio 
que admiramos, é graças a ele e a seu Conselho, que, num 
momento de crise e de dificuldade para as províncias da França, 
o salvou do desaparecimento ou do esquecimento. Esta Casa 
Mãe, relicário do Padre Champagnat, do Irmão Francisco e de 
nossos primeiros Irmãos, nós  o devemos ao Ir. Basílio. Eu pude 
estar ao lado dele alguns meses na Casa Geral em Roma, onde 
ele era o diretor da sessão dos 18 meses de formação para nossos 
futuros Mestres de noviços. Foi de janeiro (1990) a julho de 1991. 
Seguidamente eu me dizia: “Que chance e que dom feitos ao staff 
e aos futuros Mestres de Noviços de ter à sua frente a pessoa do 
Ir. Basílio. Que Mestre”.

Finalmente, foi em setembro-outubro de 1993, durante a 
celebração de nosso XIX° Capítulo geral que partilhei com ele 
da vida marista, pela última vez. Eu me encontrava com ele na 
mesma comissão da formação marista. Que ardor nos encontros, 
que fineza no trabalho, que delicadeza na sua colaboração, que 
humildade nas suas intervenções! Seu coração estava a um 
tempo feliz e solícito para com seus irmãos, seu Instituto, a 
Igreja, o jovem, o homem, o pequeno... “Quem é, portanto, 
Deus por nos ter amado tanto assim, dando-nos o Ir. Basílio?” 
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INTRODUÇÃO
Este caderno apresenta dois documentos do Ir. Basílio:
1. O Diário pessoal, cerca de quarenta de páginas, com 

anotações que vão  de 1951 a 1969; e
2. As Notas espirituais, escritas durante os Grandes 

Exercícios de 1986.

Por questão de distância no tempo, estes dois documentos 
permitem conhecer o Ir. Basílio nos seus primeiros anos 
de apostolado e no final de seu segundo mandato como 
Superior-Geral.

Apresentação e seleção de textos: Ir. Giovanni Bigotto, 
Postulador geral Editor: Instituto dos Irmãos Maristas – 
Casa Generalícia – Roma, Fevereiro de 2005.

R Instituto dos Irmãos Maristas – C.P. 10250, 00144 – 
Roma Itali Tel. (39) 06545171 – E-mail: publica@fms.it et 
gbigotto@fms.it.

Maquette et clichês: TIPOCROM s.r.l. ViaG.G. Arrivabene, 
24 – Rome, Italie – Imorimeur: C.S.C. GRAFICA s.r.l. – Via 
G.G. Arribabene, 40 – Rome Italie.
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O Diário pessoal apresenta notas que o Ir. Basílio escrevia num 
caderno, sobretudo depois dos momentos de direção espiritual 
ou no decurso dos retiros. Trata-se de umas quarenta páginas 
que cobrem um período de 1951 a 1969. Algumas páginas são 
difíceis de datar.

Estas notas referem-se aos anos 1951, 1954, 1955, 1956, 1967, 
1968 e 1969.

Às vezes, a matéria é abundante, como para o ano de 1954, 
enquanto em outros anos, 1955 e 1956, só há um parágrafo.

São flashes sobre a vida espiritual do Ir. Basílio: momentos 
ricos e reveladores de uma caminhada para a santidade, sem 
apresentar um panorama completo.

O Diário Pessoal nos coloca também em companhia de quatro 
outras pessoas que tiveram um papel primordial na vida do Ir. Basílio: 

Dois diretores espirituais:
– O Pe. Ramón Martinez, no México.
– Pe. Dionísio Pettinati, em Paris.

Dois formadores:
– Ir. Othonis, seu mestre de noviços.
– Sr. Oswaldo Robles, professor universitário e amigo íntimo.

Estas pessoas serão apresentadas nas notas que o Ir. Basílio 
escreveu por ocasião de certos encontros com eles.
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1
O REVERENDO
PADRE RAMÓN 
MARTÍNEZ

O impacto do Rev. Padre Ramón Martínez270 sobre a 
espiritualidade do Ir. Basílio e sua maturidade religiosa é 
certamente o mais importante quanto ele recebeu. Ele será seu 
diretor espiritual durante 25 anos. O Diário dá depoimentos que 
vão de 1951 a 1967, mas os encontros tinham começado quando 
o Ir. Basílio era escolástico em 1945. Estas páginas deixam 
adivinhar como este padre lançou no coração do Ir. Basílio o 
que serão os grandes pilares de sua espiritualidade. Nós as 
apresentamos antes de oferecer as notas integrais.                                     

O amor e o senhorio de Cristo como notas dominantes da 
vida: “Não me fales mais de pecado, fala-me de amor... Lança-te 
em Deus, une-te a ele pela parte mais sublime de tua alma, vive 
nele... Recorre a Maria, ela te ajudará. Na santa comunhão doa-te 
totalmente a Jesus, pede-lhe de tomar posse de tudo o que há em ti, 
da tua vontade, de tua memória, de teu corpo. Que ele se torne teu 
Senhor e te una totalmente a ele.”.

Basílio dirá como estas palavras: “não me fales mais de pecado, 
fala-me de amor”, vão se plantar no seu coração como uma espada 
e criar a necessidade imperiosa, irresistível de amar.

A paternidade de Deus e sua vontade, no sentido exato 
de um Deus sentido no interior como amor, como papai, 

270  Cf. As notas explicativas estão no final deste caderno (ver adiante).
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sempre afetuoso e cuja vontade não pode ser senão vida e 
desabrochamento: “Abandona-te ao amor de Deus e àquilo que 
Deus, teu Pai cheio de bondade te pede. Tu, não peças nem recuses 
nada, somente estejas pronto  a  abandonar-te entre suas mãos e 
estar disposto a tudo que ele mandar”.

Mesmo conselho durante a conversa de 8 de fevereiro de 
1956: “Doa-te a ele com confiança absoluta... como a um pai cheio 
de bondade. Como é bom saber que Deus é nosso Pai. Irmão, faz-
-lhe confiança, doa-te a ele, doa-lhe tuas misérias, tua indigência, 
coloquemos nossos pecados nesta lareira imensa de amor e de 
misericórdia infinita que é seu coração”.

A última mensagem que o Ir. Basílio envia a seus amigos, um 
mês antes de sua morte, faz eco ao conselho recebido 45 anos 
antes e revela sua fidelidade em andar no caminho da amorosa 
vontade do Pai: “Fiz bem-feito? Fiz malfeito? (de ter queimado 
minha vida...). Eu não me preocupo com isso. Coloco tudo isso 
nas mãos de Cristo Jesus, nas mãos do Pai e me sinto numa paz 
profunda, na ação de graças e toda de louvor. Eu sei que não há 
mãos melhores que as de Deus e é nelas que eu me abandonei”.

Um estilo de oração mais simples, que evita os raciocínios, 
se coloca com simplicidade na presença de Deus, ama, junta nele 
a inteligência e a vontade e as deixa descansar em Deus, numa 
visão superior e cheia de amor. Esse tipo de oração não cansa, 
ao contrário descansa. Ele resume este estilo de contemplação 
simples em duas palavras: “olhar e amar ”.

A generosidade: “Isto me dá um grande prazer, Irmão, que 
tenhas compreendido que Deus se comunica na oração na proporção 
da generosidade que temos para com ele... É uma ilusão acreditar 



Homem de Deus174

em poder gozar de união íntima com Deus sem ser generoso. Uma 
vida de grande união a Deus e ao mesmo tempo um comportamento 
frouxo, egoísta, que se busca a si mesmo, cômodo, não podem 
coexistir. Habitualmente... quanto maior a generosidade, tanto 
mais atrai o amor de Deus e este amor cria maior intimidade e 
generosidade.

A vida religiosa somente pode ser vivida no amor. 
Confirma o Ir. Basílio no que será uma de suas ideias-forças e que 
ele repetirá seguidamente quando for Superior-Geral: “A vida 
religiosa não pode ser vivida senão no amor”.  O padre Martínez 
lhe diz: “Tens razão, a vida religiosa, vive-se por amor ou não se 
vive... Tens razão de ter seguido a vida religiosa por amor. Com 
efeito, o ambiente onde a vida interior deve crescer, aumentar e se 
cultivar é o amor”. 

A uma paz total. Quando no dia 28 de novembro de 1955, 
medindo seus limites, Basílio confia sua preocupação de ter sido 
nomeado diretor do juvenato, o Padre convida-o à paz: “Ele me 
exortou a uma paz total, sem preocupações, abandonado entre as 
mãos de Deus”. Já no dia 10 de julho de 1954, o Padre lhe havia 
dado um conselho semelhante: “Tens razão, Irmão, de sentir esta 
desproporção, entre tua missão e tua virtude. Entretanto, não estás 
lá por prazer, mas por obediência e se Deus te colocou aí, então ele 
te ajudará”.

A paz interior será um dos valores ao qual o Ir. Basílio estará 
sempre atento, sobretudo como Superior-Geral. Depois, os 
conselhos do Padre Martínez tornam-se como uma espécie de 
profecia: “... Eu creio, Irmão, que Deus quer de ti uma comunhão 
mais íntima, uma permanência constante em sua presença... Vê, 
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Irmão, há muita insistência da parte de Deus para te pedir esta 
vida de união, este contato permanente. Esta inspiração repetida só 
pode vir do Senhor... para que sejas um instrumento mais útil à sua 
glória e para o bem dos outros”.

A nós que conhecemos a qualidade de vida do Ir. Basílio, o 
dom que ele fez dela a Deus e a seus Irmãos, o resultado final, nós 
achamos que neste trabalho de direção espiritual, o Padre Ramón 
Martínez verdadeiramente lançou as bases sólidas de que Basílio 
tinha necessidade. Mas, por outro lado, se o Padre ousa lhe dar tais 
conselhos, é porque reconhece que dirige uma alma excepcional.

1.1 CONSELHOS DO PADRE RAMÓN MARTÍNEZ 

Aprende a viver da fé; a fazer as coisas por convicção e não por 
sentimento. Se Jesus te retirou as consolações (comparação com a 
criancinha), segue-o como o último de seus servos, como o cego que 
o seguia atrás do povo e o último de todos.

Compreender o amor que Jesus nos dá, é uma graça especial que 
nos é dada gradualmente, na proporção de nossa fidelidade para 
com Ele. Se ele nos desse esta graça de uma só vez, às vezes, devido 
a nossa pouca virtude, poderia nos ser prejudicial.

Que farias tu com uma criança que quer se corrigir e que recai? 
Terias paciência e a avisarias. Pois bem! Tem paciência contigo 
mesmo. Somos pobres, não podemos nada, mas Jesus pode; é 
preciso pedir-lhe com insistência, que te ajude a sair desse estado, a 
avançar. Eu rezarei por ti durante a Santa Missa. 
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Jesus está triste porque no decorrer deste ano não aproveitaste 
do grande número de graças que ele te deu.  Não atingiste o grau 
de perfeição e de santidade que ele te havia assinalado. Grande é 
a bondade e grande o amor de Jesus por ti, pois que ele te concede 
tantas graças, luzes, apelos; ao mesmo tempo, que ingratidão de 
nossa parte, que desperdício de suas graças. Humilha-te diante 
dele, pede perdão, mas que isto te acompanhe de muita confiança 
porque Jesus é bom e misericordioso.

Une teu sacrifício ao dele e faze isso com alegria. Promete-lhe 
para o ano que vem evitar essas faltas, esses desperdícios. Entrega-
te a Ele sem reserva. Recorre a Maria, que esta Boa Mãe apresente 
-teu oferecimento a Jesus e te ajude a mudar de proceder. As Regras 
contêm a perfeição do religioso; não te separes nunca  delas, segue-
-as fielmente, observa-as com amor.  

(Partindo de Qro) (= Queretaro)

E agora que partes, cuida, sobretudo de duas coisas:

– Tua meditação bem-feita, todas as manhãs, e tua união a 
Deus. Esta união a Deus é absolutamente necessária porque sem 
ela tua vida se torna vazia, oca, perdida e um turbilhão te dominará 
e será o fim da tua vida interior. Esta união com Deus deve ser nossa 
grande aspiração; é o nosso céu interior, mas Jesus somente dá este 
céu na medida em que nós nos sacrificamos por Ele.

– Conserva também duas grandes devoções:

1. Uma grande devoção a Jesus no Santíssimo Sacramento. Que 
não passe sequer um dia sem que faças uma visita a Jesus 
no Santíssimo Sacramento, não uma visita de obrigação, mas 
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uma visita tranquila, atenta, fervorosa. E quando sentires 
tristeza, aborrecimentos, cansaço; quando te sentires só, 
contrariado, quando tiveres dificuldades com teus superiores, 
teus Irmãos, os alunos, quando tiveres penas e humilhações, 
quando não aguentares mais, vá aos pés de Jesus no Santíssimo 
Sacramento. Conta-lhe tudo, conta-lhe tuas penas; que ele 
seja teu consolador, teu diretor, teu pai. 

2. Alimenta também uma devoção grande e filial para com a 
Virgem Maria; em tuas penas, recorre sempre a Ela, conta-
-lhe tudo, porque ninguém melhor que a Mãe compreende o 
coração de um filho. 

Reza por mim; eu te peço; reza muito por mim.

Sim, Reverendo Padre, todos os dias terás um lugar muito 
especial quando rezar pelo clero. 

1.2 GRANDES EXERCÍCIOS DE 1951

Conselhos na confissão Anual
Retiro de 28 dias (17 de dezembro de 1951)

Irmão, um só ato de caridade perfeita apaga uma grande 
quantidade de pecados. Faze-o. Nosso Senhor disse à Irmã Josefa 
Menedez: “Não me fales mais de pecados, fala-me de amor. Coloca-
-te em Deus, coloca-te em Deus! Une-te a Ele na parte mais sublime 
de tua alma, vive nEle. Repara teus numerosos pecados com atos de 
amor perfeito. Recorre a Maria; ela te ajudará. Na santa comunhão, 
doa-te totalmente a Jesus e pede-lhe para que tome posse de teu 
interior, de tua vontade, de tua memória, de teu corpo etc., que 
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Ele se torne teu Senhor e te una totalmente a Ele. Repete sempre o 
oferecimento de santo Inácio: “Toma,  Senhor...”.

Conselhos a propósito do que foi dito na entrevista de 28 
de dezembro de 1951

(Grandes Exercícios)

Eu lhe havia falado de três grandes apelos, ouvidos durante o retiro:

1. Apelo ao amor de Deus.
2. Apelo à devoção à Virgem Maria.
3. Apelo à caridade fraterna.

E como não me encontrava na disposição de fazer o terceiro grau 
de humildade e na inquietação que isso me dava.

Abandona-te ao amor de Deus e... àquilo que Deus, teu bom Pai, 
te envia. Não peças nada, não recuses nada; abandona-te somente 
entre suas mãos e torna-te disponível àquilo que ele quiser te enviar. 
Eu não penso que tua disposição ofenda em nenhuma maneira a 
Cristo, ao contrário, o Padre Colomban Marmion diz que há almas 
que não avançam porque se iludem pensando que se encontram num 
grau superior de santidade, além daquele em que estão. É preciso ser 
humilde como o publicano que somente pedia misericórdia. 

Se estivermos na via purgativa, não querer proceder como 
aqueles que estão na via iluminativa ou unitiva. Não te preocupes 
com isso, dize a Jesus que o amas e que queres crescer sem cessar 
no seu amor, e que com a sua graça, mas somente com ela e por ela, 
esperas um dia chegar ao cume do amor. “Ou padecer ou morrer” 
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Santa Teresa, “Pati et non mori” “Padecer e dominar-se por  ti, 
Jesus” (S. João da Cruz).

Os graus de humildade correspondem aos graus do amor. A um 
metro cúbico de vazio corresponde um metro cúbico de capacidade 
de acolhida. O grau de humildade é o grau do teu amor; na medida 
em que nos esvaziamos de nós mesmos, Deus nos enche de seu amor. 
Este apelo insistente que Deus te faz, de amá-lo sempre mais, é uma 
prova evidente da vontade de Deus; Deus te ama e o mostra muitas 
vezes de modos diferentes. Ama-o, portanto, cada vez mais e faze 
tudo isso com espírito de amor!

Orienta toda tua vida para o amor e pouco a pouco sobe para os 
cimos do amor. E que este amor te conduza a te unir mais e mais ao 
Cristo. Repete seguidamente a Jesus que te doas totalmente a Ele, 
pede-lhe que tome posse de ti; à força de insistir, de te oferecer, de 
repetir, ele acabará por tomar posse de ti, daquilo que te pertence, dos 
teus sentidos, de enchê-los com seu amor e de te transformar Nele. 
Não esqueças tampouco tua Santíssima Mãe, a Santíssima Virgem.

Lembra-te também que o amor sem obras não é amor. O amor 
ativo, o amor se prova pelo sacrifício e pelas obras. Ama, portanto, 
mas imolando-te, sacrificando-te, fazendo o que agrada a Jesus.

O amor é a lâmpada, a luz, o sacrifício é o azeite; sem óleo a 
lâmpada se apaga, sem sacrifício é o amor que se apaga. Doa-te 
seguidamente a Jesus, pede-lhe que tome posse de ti, insiste e Ele 
acabará por tomar posse de ti, por te unir a Ele, por te transformar 
Nele e por te inflamar de seu amor.
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Grandes exercícios de 1951: primeiro grande apelo

(Junto deste apelo todos os outros empalidecem e eles renascem 
nele no meu coração.)

Um apelo ao amor, Retiro de 1951: Grandes Exercícios.

Este apelo começou depois de minha confissão com o Rev. P. 
Martínez e se confirmou plenamente na fala do Rev. P. Sanches Hidalgo.

Depois de ter feito uma longa e abundante confissão dos pecados 
(ano durante o qual tinham surgido os pecados veniais deliberados, 
as infidelidades à Regra e à graça, os maus exemplos, e durante o qual 
a vida espiritual tinha sido praticamente nula), confissão à qual eu 
me entreguei com uma tranquilidade inexplicável, entretanto bem 
disposto, e com a lembrança das grandes verdades que acabava de 
meditar e que por momentos quase me fizeram desesperar.

E, então, depois da confissão, no momento dos conselhos, Deus 
se dignou colocar nos lábios do Rev. P. Martínez estas palavras que 
Jesus havia dito a uma santa: “Não me fale mais de pecados; fale- 
-me de amor!” e ele continuou: “Teus pecados são numerosos, mas 
o amor apaga tudo. Cumpre atos perfeitos de caridade”.

Saí da confissão muito tranquilo e as primeiras palavras penetraram 
na minha alma como uma espada e me voltavam constantemente à 
memória, enchendo-me de luz, de consolação e de amor. Nelas eu 
percebia a dor, o desgosto que o Sagrado Coração de Jesus sentia por 
tantos pecados; seu cansaço e seu desejo de buscar refúgio e consolação 
por tantas ofensas, no amor das almas a Ele consagradas.

Ele tem sede de amor; é mendigo de amor! Estas palavras me 
falavam também do perdão completo da parte do Sagrado Coração 



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 181

Diário Pessoal

de Jesus: “Não me fale mais de pecado (abandone-os à minha 
misericórdia), fale-me de amor”. Jesus tem necessidade de meu 
amor, ele o solicita, ele o pede a mim:

1. Como maneira de reparar e de consolar. (Muito lhe foi 
perdoado porque ela muito amou.)

2. Como meio de agradar, satisfazendo a necessidade de seu coração.

Resposta a este apelo:
Sim, Jesus, eu quero, eu desejo te amar sempre mais. Eu quero 

amar sem medida, com todas as minhas forças, com um amor 
intenso, generoso, verdadeiro, com um amor apaixonado. Eu quero 
que minha vida seja um grito de amor por ti que és meu tudo. Cada 
pulsação do meu coração, cada respiração, toda ação e exercício de 
minhas  faculdades corporais e espirituais te digam, Senhor, que eu 
te amo e que eu quero viver por ti. Quero falar-te constantemente 
de amor. Quero te amar, Senhor, porque és infinitamente amável, 
porque és imensamente digno de amor. Eu quero te amar por 
gratidão pelo amor que tiveste por mim (amor que não se pode negar, 
amor manifestado nos grandes mistérios e nos favores múltiplos e 
notáveis que me concedeste).

Faze que eu compreenda plenamente este amor para te amar 
sempre mais.

Na meditação sobre Maria Madalena, este apelo foi conformado. 
Minha vocação devia ser o amor, toda minha vida devia ser amor, 
um ato contínuo de amor a Jesus. Eu devo amar muito por gratidão 
pela abundância de seu perdão.

Durante vários dias estas ideias possuíram minha alma de tal 
forma que amar era uma necessidade  imperiosa.
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Todos os outros apelos não custam, e não são mais apelos a 
fazer tal ou tal coisa por ela mesma, eu devia continuar a cumpri- 
-los, mas somente por amor. Com efeito, continuar a perseverar na 
minha vocação, ser um grande apóstolo, ser um modelo da Regra, 
exercer a caridade fraterna etc., sim, mas não para a vocação, nem 
para o apostolado, nem para a Regra, para a obediência ou para 
não magoar meus Irmãos, mas somente por amor.

Jesus, quero te amar, para satisfazer um desejo veemente que pede 
teu Coração sagrado, como amor desta terra, meu amor (sendo que 
no céu tens muitos que te amam de modo perfeito). Pois bem!, quero 
te amar Jesus para te causar prazer, mas também para satisfazer 
uma necessidade imperiosa de meu pobre coração. Senhor, conserva 
e aumenta sempre mais esta necessidade de meu pobre coração!

Quero amar-te, Coração divino, porque desejo corresponder a 
teu perdão, Senhor; antes que eu te ame, me amaste, tu me chamaste 
a ti, e me perdoaste esta vida tão cheia de pecados graves.

Quando nos primeiros anos de apostolado eu comecei a ser infiel 
e me encaminhei pelo caminho da tibieza, da infidelidade e do mau 
exemplo, tua bondade soube me atrair de novo e me perdoar as 
faltas que te causavam pena ao coração. Por toda tua misericórdia, 
quero te amar muito, imensamente.

Meu Jesus, quero te amar, sofrer, para consolar teu coração 
adorável, para reparar tantas ofensas que recebes cada dia.

Senhor, eu quero ser uma destas almas consagradas a teu 
amor, muito amor em troca de tantas ofensas dos homens, eis meu 
coração, Senhor, vem descansar nele; eu quero que nele encontres o 
amor e a amizade que encontravas em Betânia.
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Sim, Senhor, eu quero te amar, mas não para a alegria que isto 
pode me trazer, nem pelo benefício que eu possa tirar dele, mas 
somente por ti, por aquilo que podes obter de meu amor.

Para isto, Jesus, porque eu quero corresponder a teu apelo de 
amor, vou fazer de tal maneira, Senhor, ficando sempre a teu lado 
(os que se amam não podem viver separados), fazer de minha vida 
uma vida de união íntima e amorosa contigo. Vou tentar fazer tudo 
por teu amor e para isso fazer tudo do melhor modo possível.

Vou tentar também multiplicar os sacrifícios para ti e por ti, para que 
vejas, Senhor, que meu amor não é somente de palavras, mas de atos.

Para ti, Senhor, vou fazer que minha vida seja segundo a Regra, 
pois que ela é tua vontade. Assim, portanto, cada ação feita perto 
de ti, por amor a ti e o melhor possível, vivendo segundo a Regra.

Respondendo a teu apelo, Senhor, vejo que sou apenas uma 
alma imperfeita e miserável e que não mereço caminhar pelas vias 
do amor. (Não digo isso por fingimento, nem para fazer um exercício 
de humildade, mas porque assim é.) Não sou senão o publicano que 
à porta do teu templo implora misericórdia. Eu não sou digno do 
teu amor nem de tua intimidade, e, entretanto, tu, na tua imensa 
bondade, queres conduzir-me pelas vias do amor. Seguir-te-ei, 
Senhor, mas faze que eu não esqueça jamais quem sou. Senhor, 
por causa dos meus pecados, eu me tornei indigno de tudo, mas 
substancialmente me fizeste para ti, para viver teu amor e apesar da 
minha indignidade, não posso renunciar a este amor.

Jesus, conduze-me às alturas do teu amor.  Lá aonde chegaram 
os santos, mesmo que isto signifique uma vida de imolação e de 
pobreza, numa palavra, de dor e de cruz.
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Por mim mesmo não posso nada, mas espero tudo de tua graça. 
Jesus, faze-me crescer em teu amor. E à medida que eu cresço em 
amor, Jesus, transforma-me sempre mais em ti, une-me sempre 
mais a ti, até à identificação, que eu me doe totalmente a ti para que 
possa dizer: “Não sou eu  quem vive, é o Cristo quem  vive em mim!”.  
Jesus não me abandones às minhas próprias forças, faze que eu seja 
totalmente teu, toma posse de mim e faz-me queimar por teu amor. 

31 de Março de 1954

Esforça-te por adquirir um estilo de oração mais simples. Podemos 
e é bom tender para uma oração de simplicidade adquirida. A oração 
infusa depende de Deus (e não de Deus e de nós). Mas, o que pode ser 
adquirido, com a ajuda da graça divina, podemos alcançar.

Para isso tente não se cansar com silogismos e sentimentos 
produzidos metodicamente; coloca-te com simplicidade na presença 
de Deus; une a Ele com amor tua inteligência e tua vontade e 
deixa-o descansar Nele, numa espécie de visão superior e amorosa. 
Esse tipo de oração não cansa, ao contrário ela faz descansar as 
faculdades em Deus.

23 de Abril de 1954 

Irmão, causa-me alegria de que compreendeste que Deus se 
comunica na oração na proporção da generosidade que temos para 
com Ele. Deus se doa a nós na mesma medida em que nos doamos 
a Ele. É uma ilusão querer gozar de união íntima com Deus sem 
sermos generosos. Uma vida de grande união a Deus e ao mesmo 



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 185

Diário Pessoal

tempo uma vida mole, egoísta, que busca a si mesma, cômoda, não 
podem ir juntas.

No plano divino, o comum é que, quando há mais generosidade, 
há mais oração; há casos muito raros, quando sem esta generosidade 
Deus se manifesta às almas, como é o caso da conversão de São 
Paulo, mas estes casos são extraordinários. No ordinário, é esta 
ação recíproca, circular, mais generosidade chama mais amor de 
Deus; e este amor produz mais intimidade e mais generosidade, e 
assim por diante.

Então, Irmão, doa-te a Deus Nosso Senhor com toda tua generosidade.

Tens razão: a vida religiosa só se vive por amor ou não se vive. 
Enquanto uma alma busca a si mesma, enquanto não se esquece de 
si, ela não caminha verdadeiramente na santidade. Tens razão de 
seguir a vida religiosa por amor; de fato, o amor é o único ambiente 
onde a vida interior pode crescer, desenvolver-se e se cultivar.

8 de Maio de 1954  

As securas podem vir de três causas:

1. De uma causa física: os sentidos não são aptos ou não estão 
na disposição de agir.

2. De uma causa moral: pecamos e Deus quer corrigir nossa infidelidade.
3. De uma causa divina: Deus quer nos provar e purificar nosso 

amor. Ele quer nos ver crescer no seu amor, mas um amor puro, 
desinteressado, que não se busca a si mesmo. O Senhor quer nos 
afastar de certa gulodice espiritual de que fala S. João da Cruz.
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Se apesar da prova e da secura, continuamos a servir a Deus, 
então Deus se comunica às almas, com maior número de graças.

Se te sobrevém uma sobrecarga de trabalho, avisa antes os 
superiores; se eles estão de acordo, isto é o sinal da vontade de 
Deus, e então, vá em frente. 

Faze de tal maneira que tua união a Deus vá em pé de igualdade 
com a união a Maria. Jesus gosta que honremos sua Mãe, e quando 
nós a veneramos honramos a Deus. O melhor é unir as duas coisas.

Na oração tenta fazer uma oração de simplicidade adquirida: 
“olhar e amar”. Mas, se durante essa oração te sentes chamado a 
fazer tais ou tais atos de amor, faze-os; é o sinal que Deus o quer. 
Esforça-te por não recusar nada a Deus, mas Deus quer também 
que descansemos... Se a música te descansa, ouve-a, mas com esta 
intenção: “Meu Deus, queres que eu descanse e eu vou fazê-lo por 
amor por Ti para melhor te servir”. Quando não estás cansado, 
então, sempre por amor a Deus, faze o sacrifício da música.

16 de Maio de 1954 

Trata de evitar essas faltas. Se elas são involuntárias, não 
devem preocupar, mas assim que tomamos consciência da falta, 
devemos retificar imediatamente nossa atitude. Elas são a causa do 
esquecimento de Deus, não que Ele nos esqueça verdadeiramente, 
porque um pai não esquece nunca seu filho, mas que, aparentemente 
ele se esconde. Luta por servir a Deus com todo teu coração e 
trabalhar unicamente para sua glória.
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10 de Julho de 1954 

Quando o espírito está cansado não dá para meditar. Neste 
caso une tua incapacidade à  incapacidade de Cristo homem e 
oferece-a a Deus: “Senhor, eu te dou o que posso, mas te ofereço 
também tudo o que não posso e é muito”. (Eu dizia ao padre que 
me sentia cada vez mais desanimado frente à missão de educar os 
juvenistas... motivo: o exemplo do Ir. Daniel, a influência imediata 
de sua virtude sobre eles; eu sentia que pela virtude eu estava bem 
abaixo... e é pela virtude que se fazem as obras de Deus.) Ele me 
respondeu: “Tens razão, Irmão de experimentar esta desproporção 
entre a missão e tua virtude. Entretanto, estás aqui não por prazer, 
mas por obediência e se Deus te colocou aqui é que Ele te ajudará. 
O Padre Matthieu Croley diz que, quando nos esquecemos de nós 
mesmos e trabalhamos para Deus, o Senhor se vê obrigado a nos 
ajudar, a fim de que, apesar de nossas misérias, sua obra continue e 
frutifique em grandes realizações”.

Assim, Irmão, que teu coração não busque senão a glória de Deus 
e dize com o apóstolo: “Não me gloriarei senão nas minhas misérias” 
e pense também nisto: “Eu posso tudo naquele que me fortifica”.

16 de Outubro de 1954

Dizia-lhe que me afligia de ver os meses e os anos passarem e 
que não progredia no amor de Deus.

“Chegar ao cume depende de duas coisas:

1.  Do sacrifício pessoal, do dom total a Deus; e
2.  Da ajuda da graça divina. Se começamos a lhe recusar coisas 
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que Nosso Senhor nos pede, está claro que dificultamos nossa 
ascensão: no entanto, devemos nos lembrar de que não 
podemos nada sem sua graça; também pedimos isso a Jesus 
de modo insistente. Pedimos-lhe que venha ele mesmo realizar 
em nós a obra de seu amor. Santa Teresa, cuja festa acabamos 
de celebrar, passou longos anos numa vida medíocre... Ela 
não doava a Jesus certos sacrifícios que Ele pedia. Não se 
tratava de faltas contra a Regra, porque a Regra permitia 
isso; tratava-se de faltas de generosidade para com Jesus. Até 
que um dia, diante de um crucifixo, ela compreendeu o que 
Jesus tinha sofrido; então fez muitos esforços e finalmente se 
entregou. Isto é, ela reconheceu sempre diante de Jesus que 
tinha fracassado, apesar de todos os esforços; que venha ele 
mesmo fazê-la sua: e desde então sua vida foi uma sucessão 
de ascensões espirituais. Irmão, abandonemo-nos a Jesus e 
reconheçamos nosso fracasso; peçamos-lhe que nos ajude a 
glorificá-lo, a amá-lo e a servi-lo totalmente.

Nossa vida se acaba e acontece que não chegamos onde Deus 
nos quer. Lutemos para sermos melhores, a fim de poder amá-lo e 
servi-lo como ele quer ser amado e servido.

Agosto de 1955

Irmão, que tudo o que me dizes reforce em ti a humildade e a 
confiança. De um lado, experimentas a necessidade de pertencer 
todo a Deus e de outro lado sentes a tristeza de ver que há ainda 
muitos atos de egoísmo. Que estes produzam a humildade em teu 
coração vendo quanto somos pobres e quanto nossa virtude está 
longe de nossos desejos.
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Mas, ao mesmo tempo tenhamos confiança na bondade de Deus, 
certos de que é nosso Pai e que quer nos ajudar; esperamos alcançar 
o topo do amor e ser capazes de só viver por Ele, para fazer sua 
vontade, sobretudo quando ela vai contra nossos gostos, quando 
não acaricia nossa sensibilidade, mesmo quando experimentamos a 
secura, porque há o perigo de que, no fervor sensível, nos busquemos 
a nós mesmos. “É preciso que Ele cresça e que eu diminua”, ou como 
dizia São Paulo; “cupio dissolvi et esse tecum”. Que frases preciosas! 
Trata de realizá-las.

28 de Novembro de 1955

Entrevista que aconteceu antes de eu ir ao retiro, devido ao meu 
primeiro ano como diretor e quando ignorava ainda minha ida à 
cidade do México, a fim de acertar a viagem para o segundo noviciado.

Depois da entrevista, seus conselhos foram muito apropriados.

Ele me aconselhou a ficar numa paz completa, sem preocupações, 
abandonado nas mãos de Deus.

Eu lhe dizia que, de qualquer maneira, queria preparar minha 
alma para o retiro e deixar que Deus falasse e pedisse o que ele 
quisesse... Sim, Irmão, esforça-te por agradar a Deus: “eis-me aqui 
para fazer a tua vontade”; “mostra-me, Senhor, teus caminhos”. 
Abre-lhe a porta, Irmão, e que o Senhor faça o que ele quiser... 
Ele te pedirá o que lhe parecer bom, o que o Senhor dirá no retiro, 
penso eu, Irmão, que Deus quer de ti uma comunicação mais íntima, 
uma permanência constante em sua presença. Pelo menos é o que 
me parece. Vê, Irmão, que há muita insistência da parte de Deus a 
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teu respeito pedindo-te esta vida de união, este contato constante; 
esta inspiração repetida só pode vir do Senhor. Para isto estou de 
acordo, se o Ir. Provincial o permite, que no lugar de fazer o estudo 
religioso, agora que não podes fazer a meditação pessoal, faze a 
oração. Aprende-se mais com a visão poética de São João da Cruz 
do que com sua reflexão. Sem nenhuma dúvida, conheço mais Deus 
com minhas meditações do que  com o estudo deste santo.

Vai, portanto, Irmão, com a alma aberta à graça e que Deus 
Nosso Senhor trabalhe tua alma; doa ao Senhor tudo o que ele 
te pede para que em seguida tua alma seja toda de Deus, não por 
orgulho e satisfação pessoal, mas a fim de ser um instrumento mais 
útil à sua glória e para o bem dos outros.

Pode ser que o Senhor te peça de doar menos tempo e cuidados 
ao mundo, a fim de estar mais atento a Ele, para mergulhar mais 
profundamente Nele.

1.3 CONSELHOS COMO DIRETOR DO JUVENATO

O Padre Ramón Martínez:

“Tu não procuraste, nem desejaste, nem quiseste isso; tem 
confiança. Deus o quis, ele te ajudará.

Quando Deus nos encarrega de uma missão e a alma se sente 
pobre, confia-se a Deus e não busca senão a glória de Deus e o bem das 
almas, esquecendo-se de si mesma; neste caso, Deus se responsabiliza 
pela missão e a assume como sua, fazendo que seja bem sucedida”. 
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(Eu lhe prestava conta do resultado dos meus exercícios, das 
dificuldades encontradas, do fato de quase não poder rezar etc.)

“Isso é justamente o que Deus queria; é possível que tivesses 
muita confiança em ti mesmo e muito pouca em Deus... É por 
isso que o Senhor quis que toda tua boa vontade e teus esforços 
fracassassem para que te abandones a Ele, que te entregues todo 
entre suas mãos, que não confies senão Nele e que saibas que o fruto 
do retiro só o deves a Ele.”

(Eu lhe falava do terceiro grau de humildade... e da promessa feita.)

“Muito bem, meu Irmão, mas se em todos os caminhos temos 
necessidade da graça e do concurso divinos, nesta espiritualidade 
onde tudo é renúncia, não se pode dar um passo sem Deus, e 
assim, aqui  mais que nunca, é preciso uma grande humildade e um 
abandono total a Deus.”

(Eu lhe falava enfim do convite muito forte que tinha sentido 
durante o retiro de marcar verdadeira e fortemente a linha 
sobrenatural no meu apostolado. Eu lhe dizia que temia que os 
meios naturais, as qualidades e as facilidades que Deus me tinha 
dado, por minha imperícia não me levassem a contar demais sobre 
mim mesmo e a negligenciar o fator sobrenatural.)

“Com efeito, Irmão, deves esperar tudo de Deus; o que devemos 
privilegiar mais no nosso apostolado é o plano sobrenatural; agora 
que és diretor, considera que este apelo foi providencial em vista do 
que ele esperava. (Eu vou rezar muito por ti.).”
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Direção de 8 Fevereiro de 1956

Meu Irmão, devemos ser ao mesmo tempo pacientes e leais 
conosco mesmos. Pacientes, porque na virtude somos principiantes, 
como as crianças. Somos pacientes com as crianças. Mas, por outro 
lado, devemos ser francos em reconhecer nossas faltas e nos esforçar 
em corrigi-las.

Meu Irmão, orienta tua vida para Deus, faze tudo por amor por 
Ele por sua glória. E doa-te a ele com um amor e uma confiança 
absoluta, sem medo, não para um patrão tirânico, mas como a um 
Pai cheio de bondade.

Como é gostoso saber que Deus é verdadeiramente nosso Pai. 
Irmão coloca tua confiança Nele.

Doa-te a Ele, dá-lhe tuas misérias, tua indigência, abandonemos 
nossos pecados nesta lareira imensa de amor e de misericórdia 
infinitas, que é seu coração, para que ele os queime e doa-lhe 
também tuas preocupações; ele se encarregará disso: “Jacta curam 
tuam in Domino!”. Tu, ocupa-te somente de amar, de glorificar e de 
ir para o Senhor pelo caminho do amor... para os píncaros do amor.

Não des importância à tua fraqueza: “In infirmitatis meis 
gloriabor, libenter”; o apóstolo acrescenta este advérbio para 
destacar mais seu pensamento: “para que em mim se manifeste a 
força do Cristo”. Como este pensamento é bonito! Siga-o, Irmão.
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2
PADRE
DIONÍSIO PETTINATI

O Diário pessoal do Irmão Basílio contempla duas outras 
direções espirituais: a de 3 de  novembro de 1968 e aquela de 
17 de julho de 1969. Na primeira, Basílio escreve o nome de seu 
novo diretor espiritual: D. Dionigio.

Certo número de cartas nos permitem saber que se trata 
do Padre Dionisio Pettinati, da Congregação de São Paulo do 
Bem-aventurado Alberione. O Padre Dionisio, ao longo deste 
período, residia em Paris e as cartas nos fazem saber que cada 
vez que Basílio passava por Paris tentava, na medida do possível, 
ter um momento com o padre. (As notas de dois encontros são 
integralmente relatadas.)

2.1 Direção espiritual de 3 de novembro de 1968

1. Nunca até aqui eu tinha sentido meus “atos ativos” tão 
impotentes e pequenos para me purificar e, sobretudo, para 
me unir a Ele.

2. Reconhecimento de um grande desejo de amar e de permanecer 
em contato com Ele e afastar todos os obstáculos.

3. Grande desejo de lhe pedir insistentemente que Ele me 
purifique... mas eu não ouso pedir (medo que seja uma máscara, 
preguiça, refúgio de minha negligência em fazer esforço,  ou que 
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não seja o bom  momento  de pedir esta purificação...), mas, em 
seguida, me decido colocando neste pedido toda minha alma.

4. Impressão de miséria. Como uma evidência progressiva à 
qual eu resistia, mas que pouco a pouco se impôs; não sei se 
é uma luz nova sobre minha vida habitual que me faz ver com 
iluminação mais viva a miséria que antes não se notava ou 
talvez seja que agora me relaxei, entrei na tibieza, as faltas se 
multiplicam na minha vida.

Esta evidência não se manifesta tanto nos atos, mas numa visão 
do fundo mesmo da alma, como algo escondido que emerge, 
como algo em potencial que aproveitaria, por surpresa, de 
ocasiões e desatenção.

Por exemplo, sobretudo a avareza espiritual, alegria nas 
vitórias, sensualidade crassa, orgulho subtil e, sobretudo, 
dissimulação, mentira, auto justificação.

5. Medo de mim mesmo na vida espiritual, sobretudo no que peço 
a Deus, o que eu digo ao Diretor Espiritual, o que eu faço.

Tudo é perda, mesmo o que é bom... Tenho medo de me 
enganar e de enganar... de abarcar para mim, com atitude de 
farsante. Eu me torno obstáculo para me aproximar de Deus.

Nestas circunstâncias fecho os olhos e me lanço no seu seio... 
E lhe peço de ser sincero na minha ascensão... Que ele não 
permita que eu me engane! Que ele não deixe na obscuridade 
esta parte clandestina que eu queria esconder! Que ele faça 
emergir isso em plena luz e que ajude minha vontade para 
imolar-lhe imediatamente. Que ele queime sem compaixão 
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tudo o que desarranja sua ação em mim, e, sobretudo, o que eu  
evito queimar, enganando-me a mim mesmo. Que na minha 
vida aconteça toda sua vontade.

6. Como nunca, senti muito próxima de mim, a realidade do pecado 
grave. Sinto que entre mim e a queda não há quase nada... 
Bastaria muito pouco para que um indivíduo como eu sucumba, 
apesar de todas as convicções morais, a qualquer momento, se 
a mão de Deus não me sustenta no seu amor e na sua graça. 
Sinto a possibilidade de pecar como uma realidade muito forte.

7. Agora mais que nunca sinto que a santidade vem Dele. É a 
obra do Espírito Santo. Tudo aquilo que uma alma, a melhor 
e mais generosa, fará para a santidade é necessário que seja 
feito. Não se pode negligenciar, mas não é nada (um nada 
que Deus quer), são os primeiros passos de uma criança, as 
balbuciações; a obra esplêndida do templo interior é o trabalho 
da bondade de Deus. É um trabalho de misericórdia e de amor.

Quais são os efeitos de todas estas ideias:

1. Um imenso desejo Dele.
2. Desejo de deixar tudo o que é meu.
3. Desejo de não deixar perder, de não desarranjar, de ser sincero, 

de não me enganar, de ver a luz.
4. Desejo muito forte que ele me purifique, desejo muito forte que 

ele se torne luz e clareza na alma.
5. Na parte ativa; ser mais fiel, mesmo se ele previu os frutos de 

meu eu... Não evitar até mesmo o menor esforço.
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2.2 Direção espiritual de 17 de julho de 1968 

1. Ele me indica a riqueza da personalidade humana e espiritual 
que Deus me deu.

2. Como essas qualidades levam à ação e ao dom de si, a “me tornar 
um homem comido pelos outros”. (Em francês no texto espanhol).

3. O perigo real é que o homem oculte Deus (eu  Ele) e que a 
ação me empobreça. Minhas qualidades e minha natureza me 
levam para um verdadeiro perigo.

Quando, portanto, sinto que a ação, o trabalho, o diálogo com 
os Irmãos me mantêm na intimidade com Deus, tudo vai bem; 
caso contrário, devo reagir. No mais, não procurar demais a 
previsão e a perfeição na preparação: hoje, o mundo e a Igreja 
com suas crises não serão salvos por congressos, cursilhos, 
pesquisas, conferências, mas por SANTOS, HOMENS DE 
DEUS que transmitem o fogo e a necessidade de Deus (ele 
teve a gentileza de me contar a experiência de três anos... 
toda manhã embebido de Deus... até após o almoço). Era 
a luz, a alegria, a paz maravilhosa. É  ISTO QUE EU LHE 
RECOMENDO.
(Eu lhe relembrei o Superior-Geral dos Barnabitas.)

E ele insistiu ao contrário:

1. De não me preocupar com coisas pequenas, com as tensões 
entre homens que eu lhe contei, que se propõem um fim útil.

2. De não me preocupar em aparecer... não é o meu caminho (a 
exemplo de São Paulo).

3. De não me ocupar excessivamente com o regulamento...
enquanto Superior-Geral. Não é fácil que eu possa seguir o 



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 197

Diário Pessoal

horário. Em compensação, sim, fazer esforço para a fidelidade 
cotidiana aos exercícios de piedade e para as orações 
suplementares.

Não ao voto... ele não o achou prudente. Sobre os exercícios 
de piedade...

Sobre a vida comum: flexibilidade, a vida comum é amor, caridade!

ELE TERMINOU INSISTINDO MUITO QUE DEUS QUER DE 
MIM ANTES DE TUDO A SANTIDADE, ELE A ESPERA. É DE 
UMA IMPORTÂNCIA TRANSCENDENTE DEFINITIVA PARA 
MEU INSTITUTO E DEUS ESPERA MUITO DE MINHA AÇÃO. 
(Aqui faltam páginas nas notas)

No final, dois resultados: 

1. Se do ponto de vista exterior a quantidade de trabalho que me 
oprime justifica verdadeiramente a omissão de uma parte da 
oração, de outro ponto de vista, bem mais verdadeiro, Deus 
quer que eu faça oração e que ela seja bem-feita (com o espaço 
psíquico, a paz e o amor que só a tornam fecunda para aquilo 
de que eu tenho necessidade)... 
A oração, portanto, não deve ser omitida sob pretexto de que 
a quantidade de trabalho poderia me dispensar de tal ou tal 
exercício. Poderá haver casos onde o Senhor me pedirá de lhe 
sacrificar a oração por uma outra forma de serviço QUE ELE 
ESPERA DE MIM. Ele se encarregará de suprir e produzir a 
paz e o amor no meu coração.

2. Deus quer que pela oração (esta oração de qualidade) eu 
reorganize três coisas que descobri hoje e que não estavam bem:
a- Reorganizar o empenho com os problemas e minhas relações 
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com as pessoas em geral (C G) quando é preciso enfrentar 
os problemas que a função de Superior-Geral exige. 

b- Revisar e reajustar o modo de relações e emprego da 
caridade de meus secretários para comigo. Personalizá-
-las cada vez mais... Prestar atenção para que  eles não 
se tornem para mim empregados, nesta quantidade 
vertiginosa de trabalho na qual me encontro e que aceitei 
levar, creio que alegremente pelo Senhor... Por mim posso 
aceitar tudo sem outros limites que a oração.... mas eles 
devem ser protegidos.

c- Reorganizar e pacificar meu engajamento interior ao 
trabalho criando  o tipo de desapego o mais íntimo e o mais 
necessário para mim hoje. Minha organização do trabalho 
segundo Deus. Na realidade neste momento, o que em mim 
tem necessidade de ser reorganizado, purificado, cristificado 
não é propriamente a vaidade, nem a sensualidade, nem o 
orgulho etc., mas o trabalho. Meu caráter apaixonado aceitou 
o trabalho para Deus... mas a paixão não cristifica, é uma 
força ou um dinamismo deformante. Cristo é transformante.

Reorganizar:
1. A paz com a qual trabalho... a medida (interior, não exterior).

Possuir o trabalho em vez de ser possuído.
2. A hierarquia... segundo a importância e o dever.
3. A medida. Dar a cada coisa o tempo de que tem necessidade 

e não mais.

Penso que esta conversão é aquela que o Senhor quer de mim 
hoje. Ele a começou e produz, invadindo meu coração de doçura e 
de admiração.
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No final, ficou a sensação e a vontade de uma nova consciência 
de minha vida frente à oração:

 - Uma luz nova que me permitiu descobrir alguma coisa que 
ontem (frente à luz de ontem não era mentira), mas que hoje o 
seria... O fato de não justificar minha ausência na oração como 
eu o fazia antes.

 - Uma consciência de falsidade (involuntária, mas objetiva) que eu 
esqueci de dizer a D. Dionísio no meu primeiro encontro com ele.

Enfim, eu compreendi a necessidade de um tempo cotidiano de “exame, 
não de consciência, mas de ação” para que tudo isso passe à vida.

3
SEU MESTRE DOS NOVIÇOS:
IRMÃO OTHONIS

O Irmão Basílio guarda de seu mestre de noviciado uma 
lembrança cheia de afeição e de admiração. Ele anota:

“Lembrar-me de quando o Ir. Mestre beijou meu crucifixo. Foi na 
festa de Corpus Christi do ano de 1950 (ano de sua morte).

Naquele ano, seus primeiros noviços, os únicos que ele pode 
ver, fizemos nossa profissão perpétua. Saindo da sala de estudos 
dos Irmãos da Quinta Soledad, aproximei-me para saudar o 
Irmão. Provavelmente no seu íntimo ele se emocionou e se alegrou 
ao ver que o primeiro grupo de Irmãos, saído de suas mãos e que 
ele havia formado, se consagraram a Deus pelos votos perpétuos. 
Visivelmente emocionado ao ver o crucifixo sobre meu peito, ele me 
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disse mais ou menos isso: “Como você fica bem com o crucifixo! Eu 
vou beijá-lo”, e inclinando-se, o beijou. “Como ele está bonito! O 
meu está tão velho e usado.”

O Mestre de noviços será para mim:
1. Um amigo íntimo
2. Meu Mestre...
3. Meu Pai...
4. Uma luz...
5. Um exemplo e modelo (aspiro a ser como ele)
6. Um exemplo concreto para minha vocação e minha vida marista.
7. Um intercessor no céu...
8. Alguém que eu invocarei e por quem rezarei sempre.

Uma recordação para meu caríssimo Irmão José Basílio

Viver com o pensamento habitual:
1. Que o homem existe para o serviço e a glória de Deus.
2. Que a melhor maneira de tirar da vida o máximo proveito é de 

se fazer santo, pois que assim o capital “vida” produzirá cem 
por um, e eternamente.

3. Que tudo o que é daqui de baixo passa, exceto o mérito e o 
demérito de nossas ações, que permanecem para sempre. 
Queiramos ou não, trabalhamos para a eternidade.

4. Que toda graça, à qual respondemos, nos vale um novo grau de 
graça santificante, isto é, um novo céu para a eternidade. Como 
deveríamos estar atentos à graça! Como lhe seríamos fiéis se 
pensássemos nisso. E como seríamos ricos em bens eternos!

5. Que Jesus basta, mesmo se nos falta todo o resto, e que sem 
Jesus nada nos basta, mesmo se temos tudo.
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Para ter habitualmente estas forças,
Meditá-las,
Fazer boas leituras espirituais pessoais,
Fazer bem o estudo religioso,
Evitar as leituras frívolas,
E apaixonar-se pelos estudos.

É desta maneira que alguém se forma e conserva um temperamento 
religioso, sério, que reza bem e garante sua perseverança.

Esforçar-se por ver e apreciar as coisas como as veremos e 
apreciaremos no momento de morrer.

E uma confiança filial e inabalável na Santíssima Virgem, em 
Jesus no Santíssimo Sacramento e nos meus superiores. (Assinatura: 
Irmão Othonis)

São os conselhos de meus pais, de meus superiores e de uma 
maneira especial de meu Mestre e vice-mestre, seguidos com um 
profundo respeito e uma grande docilidade. É o que eu lhes prometi 
quando lhes pedi com o Filho único.

4
OSWALDO
ROBLES

Este professor guiou o Ir. Basílio no decorrer de seus estudos 
universitários. Grande cristão e místico, soube reconhecer as 
qualidades do Ir. Basílio e entre ambos nasceu uma grande amizade. 
Na Circular sobre a Obediência, às páginas 44-48, Basílio nos fala 
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dele com gratidão e admiração e se reconhece como filho espiritual. 
O Diário Espiritual não menciona senão uma vez este professor, 
por ocasião dos conselhos que ele deu ao Ir. Basílio quando este lhe 
comunica suas preocupações ao ser nomeado diretor do juvenato, 
em 1975.

Eis o que escreveu ao Ir. Basílio:

 “Irmão não se preocupe, Fará muito bem, conte com a graça de 
Deus – É Deus quem o chama, Ele o ajudará. (Até aqui seu tom  era 
alegre; e depois me dizia com um tom sério e pensativo): “A ação do 
Espírito Santo e da Providência de Deus é extraordinária! Há muitos 
anos, Irmão, que Deus o conduz até este ponto. Eu pude seguir o 
progresso de sua alma, Irmão, e observei o desenvolvimento de sua 
formação, e vejo claramente esta ação previdente e misericordiosa 
mediante a qual Nosso Senhor o preparou lentamente para esta 
vocação: a direção nas casas de formação.

Tenha confiança em Deus e abandone-se à sua Providência; ele 
o ajudará. Agora, mais do que nunca vou rezar por você, por quem 
já rezo todos os dias... E você não me  esqueça tampouco”.

5
OBJETIVOS 
DE MEU RETIRO

A. Rever minha vida
1. Rever minha vida no que diz respeito à Vontade de Deus sobre 

mim (particularmente minha atitude atual frente ao querer de 
Deus sobre mim neste momento).
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2. Revê-la para obter a luz (querer conhecê-la)
3. Revê-la para que minha vontade lhe dê uma resposta (querer fazê-la).

Eu quero submeter absolutamente minha vontade a toda sua vontade.

É raro que uma alma consiga isso sem crise... colocar-me nesta crise.

Analogia: os marinheiros todos os dias examinam a rota.

B. Realimentar-me
A vida ativa me esgota. Ela me deixa pouco tempo para 

mim, e frequentemente à força de doar eu me sinto vazio. Tenho 
necessidade de um tempo para mim a sós, para me refazer, 
para me equilibrar, para afinar o tom e o ritmo de minha vida 
espiritual para rezar e ficar com Deus.

C. Contemplar
Mas contemplar no amor e na semelhança. Aproximar-

-me do mistério, ser envolvido por ele, ser acudido por ele 
e, no calor do amor e da ternura que vêm dele, deixar a vida 
nascer. (A penitência, a conversão, a dor, o amor, a confiança, o 
rejuvenescimento, a fé.)

Estar aberto ao Espírito Santo, como a flor ao orvalho e ao sol.

Sentido teológico, dogmático e místico do retiro, antes que ascético.
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6
PREPARAÇÃO 
DE UM PLANO 
PARA O ANO
(Quatro pontos: três para o presente e um aberto ao futuro)

Purificação
Continuar este esforço de me desgarrar das criaturas para me 

lançar livre em Deus. 

 - Extirpar toda afeição desordenada que possa constituir um 
desajuste entre a Vontade de Deus e a minha (pecados, apego 
às pessoas ou às coisas).

 - Tirar de minha vida o que aí se encontra de modo normal, 
mas que é amado por si mesmo (mesmo se isso não constitui 
obstáculo para Deus...).

Fazer uma contemplação que seja plena de retidão, que 
comprometa minha resposta e absorva minha vida no mistério, 
com as consequências de dom e de renúncia que isso implique; uma 
contemplação que se torne oração (conversão do coração sob a luz 
e pelo contato com o mistério).

Para isto reorganizar na minha vida cotidiana: um ritmo, um 
tempo contemplativo. O meio será a fidelidade ao horário, bem 
pensado, do qual não devo me afastar pelo atrativo natural da 
mudança e da novidade, exceto quando o serviço ao próximo pedir.

Caridade e serviço
Minha vida, como amizade sempre zelosa e saudável para com o 

próximo e como serviço o mais rápido e perfeito possível. Com o que 
isto supõe de prudência e graduação, que convêm aos apelos de Deus.
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A conformação progressiva de mim mesmo à imagem de Jesus que 
será adquirida por um amor progressivo de suas virtudes redentoras 
e pascais: a obediência imediata, a pobreza total, a virgindade do 
coração, o aniquilamento e a humildade. Sob a ação do Espírito 
Santo (Espírito de Jesus) e descobrindo e me tornando apaixonado 
desta axiologia cristã das Bem-aventuranças, da morte e da cruz do 
Senhor. Isto significa...   total disponibilidade à vontade de Deus.

Os bons meios serão:
 - a direção espiritual;
 - o exame de consciência;
 - a vigilância e a sinceridade;
 - as pequenas mortificações.

Contemplação
Procurar todos os dias me aprofundar no mistério..., mas me 

aprofundar nele, de modo contemplativo, solidário, experimental, 
vital. Passar todos os dias horas em contato com o mistério cristão... 
instalando-me numa ótica divina para que de lá observe e aprecie o 
real. E a partir de lá viver no amor e numa teologia eclesial...

Nada odiar mais do que uma vida burguesa, instalada, 
mesquinha, insensível. Devo levar no meu coração de modo 
entusiasta, o mundo, a história e a Igreja.
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7
REFLEXÕES POR OCASIÃO
DE MEU RETIRO EM SAULCHOIR

a. O que acontece na vida espiritual
Na vida espiritual passa-se da partida e do embrionário à 
plenitude e à maturidade por meio de mil formas intermediárias. 
O importante, não é chegar ao absoluto e ao dom total hoje, mas 
de responder hoje ao querer pedagógico e progressivo de Deus 
sobre mim. Seu querer sobre mim hoje.

b. É preciso ter medo de um pecado (que é muito diferente 
da infidelidade ou mesmo da queda ou de um período de 
enfraquecimento)... Este pecado é o pecado de não crescer, de não 
querer crescer... de bloquear nossa aproximação de Deus.

c. Isto pode acontecer de duas maneiras:
 - Pelo fechamento à luz (por evasão, esquivando-a e até 
recusando-a abertamente).

 - Recebendo-a de modo especulativo, quando ela pode até trazer 
frutos, mas não chega a tomar contato com a vontade; ela não 
produz nenhuma crise de resposta.

Devo estar atento para não levar os outros à reforma ou à 
conversão sem incluir-me a mim mesmo. Não devo me tornar um 
“superficial” um “acostumado” do trabalho; não me tornar  um 
“facilista”, um “mercenário” desta tarefa da vida espiritual.

Cumprir esta tarefa com imensa humildade, com respeito e, 
sobretudo, colocando-me como sujeito passivo desta tarefa, 
perdido nela.

d. Hoje, após o meio-dia, pedi três graças ao Senhor que devem vir 
de sua luz:
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 - Ver minha miséria que aparecerá como tal, com minhas faltas, 
quando sua luz virá (Medo de não ver, de não ouvir).

 - Que Ele me dê a percepção interior, a revelação de suas 
virtudes (eu não suspeito o que seja a pobreza, a humildade, a 
obediência,e por causa disso não as amo).

 - De renovar minha descoberta e minha paixão do Senhor Jesus, 
o amado.

E Reafirmação como nunca de minha vocação de marista e de 
Irmão; e visão clara da ação da Divina Providência que dentro 
do meu instituto, lentamente me preparou, apesar da minha 
miséria, para as tarefas que ela me confiou: as etapas da 
formação e a experiência vivida.

Entrevejo que esta missão compreenderá a cruz e o sofrimento. Eu 
devo me preparar na mais profunda humildade e uma consciência 
progressiva de meu nada... Mantendo-me aberto à cruz que virá.

Uma vigilância e uma purificação renovadas... e, sobretudo, 
paixão progressiva e realização do rosto de Cristo (nas virtudes 
muito amadas de humildade, de total obediência, de verdadeira 
pobreza (= gosto pela limpidez no amor).

7.1 Uma meditação

Hoje, na oração: uma presença viva, ativa e simples e o contato com Deus.

E, em seguida, tomando consciência de que a atividade me consome, 
tenho necessidade de algo mais que a simples presença diante desse 
TU e diante da percepção de seu SER. Aproveitando deste contato devo 
reorganizar minha vida e minha atividade e purificar meu coração.
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No primeiro aspecto, basta-me e me bastaria uma presença 
consciente e ativa de seu SER e perceber sua VERDADE e seu amor 
para comigo... isso basta e isso salva. Mas eu penso que na situação 
em que me encontro, ele deseja esta conversão que organizará 
minha vida e eu deixo sua ação invadir meu coração neste sentido e 
com esta função específica.

O tempo passa sem que eu perceba e quase sem ação de que eu me 
dê conta, apesar de meu pouco mérito e todas as minhas negligências 
e omissões, sua presença se torna ativa de um modo gradual e suave, 
diante de minha passividade (que, entretanto, era atividade de 
acolhimento, de tomada de consciência e de agradecida aceitação...).

No fim sinto que estou enganado e que meus comportamentos 
são diferentes... e que nascem menos de convicções, que  do exterior 
impõem uma mudança de ser, que do Espírito Santo, que vivendo no 
interior, os faz surgir naturalmente como um fruto, como alguma 
coisa que além de ser verdadeira quer ser assim.

E a posteriori, dou-me conta de que a menos de uma verdadeira 
força (falta alguma coisa) superior eu não posso, eu não devo 
suprimir a oração. MINHA AÇÃO TEM NECESSIDADE DELA.

1. Mergulhar, fundir-me na paternidade de Deus; com essa paz 
íntima permanece a confiança de ser trabalhado e amado pelo 
poder do Alto.

2. Esse estado de alerta sobre mim mesmo etc. Tudo o que fizer para 
eliminar as manchas secundárias, nunca será suficiente.

3. Com o Irmão. Manter o equilíbrio entre a estima de que ele pode 
estar precisando e aquilo que poderá fazer – sem ultrapassar os 
limites do poder para prever. Permanecer vigilante.
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1
O DOCUMENTO 
DE TRABALHO

Estas reflexões são inspiradas nas Notas espirituais que o 
Ir. Basílio escreve durante os Exercícios de Santo Inácio. Estes 
acontecem nos Jesuítas de Cuernavaca, no México, de 15 de abril a 15 
de maio de 1986. Seu diretor espiritual é o padre Francisco Micoya.

As notas transcritas no computador ocupam 64 páginas 
no formato A4, New Times Roman, 12. Elas apresentam dois 
conteúdos diferentes: 

1. Primeiro o quadro e os temas dos Exercícios, semana por 
semana. Nada de original senão a liberdade de Basílio quanto 
ao que é proposto e a seriedade na previsão dos detalhes das 
reflexões, das leituras, das passagens bíblicas e dos tempos 
de contemplação: trabalho meticuloso que revela um homem 
preocupado com a perfeição. 

2. Mais interessantes são as notas que nos informam sobre a 
qualidade da oração, dos estados da alma, dos momentos de 
graças ou de secura: é Basílio tal como vive este mês de oração. 
Nós reencontramos o homem conhecido, mas também um 
homem novo, próximo de nós, que sabe por experiência que a 
oração pode ser árdua e seca.

3. Duas leituras acompanham, sob convite do diretor espiritual, 
este mês de oração:
A vida de Charles de Foucauld, de Didier Six e a reflexão do 
Padre Canovas sobre a “indiferença”. A primeira ajuda-o muito, 
a segunda deixa-o bem perplexo.
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2
BASÍLIO NO MOMENTO 
DOS EXERCÍCIOS 
ESPIRITUAIS

É um homem que há seis meses não é mais Superior-Geral. 
No 18º Capítulo Geral, em setembro de 1985, o Irmão Charles 
Howard foi eleito Superior em seu lugar e o Irmão Basílio 
passou-lhe a função depois de 18 anos neste cargo, de 1967 a 
1985. Este longo período alimentou algumas de suas horas de 
contemplação, e emerge por momentos como recordação das 
responsabilidades de sua conduta no governo do Instituto ou 
como lembrança das confidências que os Irmãos lhe fizeram. 
Essa lembrança não é nunca pesada nem lhe traz culpa.

Este homem de experiência universal, que durante tantos 
anos foi o motor da espiritualidade marista, vai se encontrar em 
compartimento íntimo no ambiente da espiritualidade jesuítica. 
Ele viveu no entusiasmo de sua juventude apostólica o espírito 
eclesial do Movimento por um Mundo Melhor; conhece também 
a espiritualidade do Carmelo na qual acaba de seguir um longo 
retiro. Basílio sempre se abriu aos melhores elementos dessas 
espiritualidades, mantendo, entretanto, um coração marista. 
Ele viverá com essa liberdade os trinta dias de Santo Inácio, 
encontrando às vezes essa espiritualidade rígida e fazendo 
apelo demais à imaginação e aos sentidos, ele, acostumado à 
relação mais espontânea com Deus. É, sobretudo, o princípio 
da “indiferença”, como via mestra da santidade que ele tem 
dificuldade de aceitar. Ele ama a vida e é feliz de acolher os 
momentos de alegria que oferece: uma bela amizade, o amor 
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entre os esposos, uma sinfonia, a paz do parque no qual ele 
passeia à tarde enquanto debulha o terço. Ele não consegue 
conciliar estas alegrias com a indiferença. Quando ele quer, 
custe o que custar, seguir o método Inaciano, tende ao artificial 
e a um tempo de oração em seco. Conclui então que prefere 
viver uma vida mais simples, menos voltada sobre si, de menos 
complexidade,  certo de que muitas coisas na vida são deixadas 
pelo amor do Pai à escolha de seus filhos, sem que isso vá de 
encontro com a vontade de Deus.

É também um homem que reencontra sua Província de 
origem depois de uma ausência de 25 anos. Trabalhou cinco anos 
no Movimento por um Mundo Melhor, de 1961 a 1965. O Padre 
Lombardi encarregou-o do Equador. Seguem dois anos como 
diretor do segundo Noviciado, no Escorial, e aí faz maravilhas. 
Em 1967 é eleito Superior-Geral nos anos difíceis do pós- 
-Concílio. Volta ao México consciente de que lhe será necessário 
um tempo de integração e que até o presente trabalhou pouco 
para sua Província. Esta volta significa uma etapa nova de sua 
vida, também vive os Exercícios de Santo Inácio como a ocasião 
de uma segunda conversão, um tempo de graça que deve marcar 
claramente um antes e um depois, um dom radical a Deus.

Seis meses sabáticos lhe são concedidos para esta transição. 
Ele concede uma boa parte à vida espiritual: retiro de um mês no 
Carmelo, Exercícios de 30 dias nos Jesuítas, curso sobre a  Lectio 
Divina e finalmente uma peregrinação à Terra Santa.

É um homem de 61 anos, relativamente jovem ainda, mas 
a saúde está comprometida por todo esforço exigido pelos 18 
anos de superiorado. Reconhece que precisa tomar dose dupla, 
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às vezes tripla dos remédios para que produzam algum efeito. 
Está facilmente sujeito às inflamações e aos picos de febre. Ao 
longo deste mês deve tomar medicamentos contra irritações 
na garganta e um começo de gripe. Reconhece que, quando o 
físico é provado, a oração sofre e falta elán. Ele que tinha um tão 
grande domínio do sono, deve agora estar atento, renunciar um 
tempo de oração à noite porque sente que o sono é mais forte e 
que a cabeça divaga. Propõe-se levantar cedo e frequentemente 
consegue, mas outras vezes acorda bem depois da hora que 
tinha previsto; acontece-lhe dormir todo vestido ou à vontade 
no chão durante mais de hora e meia. Dá a impressão de um 
homem frágil. Entretanto, é à noite e nas horas da manhã que 
ele consegue suas melhores meditações.

No texto que segue, e que encontramos na página 51, Basílio 
se descreve tal qual se vê:

“É preciso levar em conta minha situação atual, aos meus 61 
anos, depois de uma vida tal que eu levei, antes de ser Superior-Geral, 
aquela de Superior-Geral, na sua realidade crua... e a prudência.

a. Um homem que tem mais necessidade de repouso que de cansaço. 
(Vinde e descansai.)

b. Um físico usado, fortemente usado e que é improvável que se 
mantenha  em forma. Entretanto, a fragilidade diante de certas 
coisas e a ineficácia dos medicamentos, exceto se são aplicados 
em dose dupla ou tripla.

c. Psiquicamente cheguei a um momento de saturação – cansaço do qual 
estou, eu creio, em plena recuperação. Nunca estafa, depressão etc.

d. Exteriormente, vivi (em versões diferentes) ritmos e mudanças, 
adaptações e adaptações (de muitos modos)...



Homem de Deus214

Meu passado, como Superior-Geral, me condiciona (no melhor 
sentido da palavra) em relação ao Instituto e a minha Província:
- homem de unidade;
-homem de apoio;
-homem que deu pouco a sua Província.

Escreve no início desta página:
“Eu teria dificuldade em afirmar que venho forçado, empurrado, 
a  contragosto”.

Na página 59, Basílio revela um dos traços de sua natureza: 
voltar-se espontaneamente em socorro dos que sofrem, mesmo 
se são pessoas sem nenhum laço com ele. Com maior razão, 
então, se é seu Senhor no curso da Paixão. Neste caso, o coração 
de Basílio transborda de amor, de admiração, de compaixão.

Descobrimos um homem próximo de nós, com limites 
evidentes e que busca num esforço honesto do coração e do 
espírito a se abrir ainda mais a Deus. Basílio se mostra sensível às 
graças, mas também aos menores pecados: dupla sensibilidade 
de toda pessoa próxima de Deus.

3
O OBJETIVO
PERSEGUIDO

Basílio tem a intuição de que Deus o espera no retiro para 
um apelo especial. Esses Exercícios serão diferentes de outros já 
feitos. Desde o primeiro dia, ele dispõe seu coração a ser generoso. 
Na página 2, depois de ter observado que está tomado de ternura, 
sublinha  o fim último do retiro: dar uma nova ordem à própria vida.



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 215

As Notas Espirituais de 1986

Na página 3 anota citando Romanos 14, 7-9: “Se vivemos, 
é para o Senhor que vivemos”. “Isto foi meu sonho e minha luta, 
minha terra prometida na vida agitada que é a minha... Presença e 
união, pureza de intenção, tudo para Ele... Isto foi meu sonho não 
atingido.” Ele experimenta um momento de grande intimidade 
com Deus, quando emerge de novo o fim procurado: “O coração 
se expande, a paz e a alegria chegam. O desejo de reorientar minha 
vida para as alturas e totalmente para Deus me vem como um ideal 
desejado e um apelo muito suave, não como um dever ou como um 
peso. Sobretudo nesta etapa final de minha existência”.

O padre Migoya, seu diretor espiritual, lhe deu como leitura a 
vida de Charles de Foucauld. Basílio escreve:

“A leitura da vida de Foucauld continua a me fazer muito 
bem. Hoje não são somente vários aspectos desta vida que me  
impressionaram, mas o que o autor escreve em duas passagens, 
uma sobre a radicalidade do amor e a outra sobre a castidade.  Isto 
penetra em mim muito, muito profundo. Sinto estas duas passagens 
incontornáveis, plenas, interpelantes e provavelmente vão me obrigar 
a tomar, durante este retiro, posições novas na minha vida que eram 
insuspeitas e eu não sei aonde elas vão me levar. Eu vejo que Deus 
coloca o cerco em volta de mim para ‘uma rendição incondicional’.

É difícil colocar num parágrafo o que isto implica no 
desenvolvimento de minha vocação, de minha vida, de meu retiro; 
uma orientação nova para levá-la à sua maior altura. Pressinto 
que isto pode ser muito exigente e arriscado, mas fico tranquilo. Se 
caio numa armadilha, será a emboscada de Deus. E o que pode me 
acontecer de melhor? O que eu posso desejar de melhor?.”
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Nas Notas Espirituais, a página que segue se acha emoldurada:
“Toda a problemática que se coloca no lugar surge em volta 

do tema ou do ponto que eu chamaria a existência radical ou a 
radicalidade de minha resposta, que os exercícios sugerem... Estes 
exercícios, não os sinto como um retiro de oração, uma semana 
de oração sem muito ou pouco de conteúdo ascético, e na qual se  
trataria, sobretudo de contemplação; eu os sinto antes como um 
tempo, quando se trata de fazer morrer o coração a tudo o que é 
desordenado para colocá-lo neste estado de indiferença, para que, 
graças à mediação de Cristo, descubra e aceite a vontade de Deus 
sobre ele, numa vida totalmente ordenada e comprometida para um 
serviço do Senhor maior e total.

Tudo isto evidencia três aspectos complementares:
1. Aquele da colocação da vida em ordem (desejo isso ardentemente 

e pode-se dizer  que foi o propósito para o qual eu vim).
2. Aquele da vontade do Senhor sobre mim... (Isto é o que sempre 

quis. Ninguém melhor que Ele sabe o que me convém, ele me 
ama e me equipa para poder fazer o que ele quer de mim... Isto 
me dá a paz e estou pronto a tudo o que o Senhor pode me 
pedir, pois é ele que me pede e é ele que me assistirá. Portanto, 
não importa a cruz ou a  renúncia).

3. A radicalidade. O que eu chamaria a radicalidade a priori, como 
ponto de partida e como condição para que tudo seja claro, com 
fidelidade total ao Senhor”. 

Basílio se sente como chamado a uma segunda conversão:
“Minha vida deve melhorar; ela não pode continuar como 

antes, e o preço pedido, devo pagá-lo”.  “Sinto alguma coisa 
que poderia chamar de necessidade de uma nova partida, uma 
liberação global...” “Diante do Senhor eu vi que meu problema é 
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bem outro: dar um novo vigor “um sopro novo’ à minha caridade e 
à minha vida consagrada, que seria como uma segunda conversão. 
E uma busca para que a vontade de Deus seja para mim o novo 
contexto de minha vida. Rezo vivamente esta ideia, à noite diante 
da Santíssima Virgem, diante de Jesus Cristo, diante do Pai nesta 
hora de adoração.” 

A elevada opinião que temos de Basílio diverge daquilo que 
ele pensa de si mesmo. Ele avalia que tem ainda muito caminho 
a fazer, sobretudo para chegar a uma generosidade total. 
Frequentemente se acusa de ser imperfeito, tortuoso, egoísta. 
Entretanto, seu bom senso lhe diz: “Devo evitar o que me leva a 
perder a paz espiritual e a extremos que o bom senso diz que não 
são sadios”. “A vontade de Deus (qualquer que seja) que eu aceito de 
antemão, deve ser a última palavra e fonte de paz.” 

As linhas que seguem oferecem uma síntese da finalidade que 
ele se propõe:

“Quando decidi fazer os Exercícios, sabia que não vinha a um 
doce retiro de oração, como para um oásis de contemplação, mas 
antes para algo muito exigente. Eu tinha aceito e escolhido  esta 
aventura mesmo estando longe de adivinhar as exigências reais  e 
a luta que os Exercícios supõem (que nunca tinha percebido assim 
antes). Eu vim buscar uma coisa que me ajudaria à mudança 
qualitativa na minha situação de vida e de espiritualidade; alguma 
coisa que me tiraria do nicho, me desinstalaria e que seria como um 
segundo sopro na minha vocação e na minha vida consagrada... Eu 
chego mais ou menos aos seguintes pontos:

Necessito consolidar minha conversão e desembocar numa 
segunda conversão. Esta conversão me... pede energia, verdade, 
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coragem... Preciso queimar meus barcos para que o futuro me 
conduza a uma vida sem pecado e sem infidelidade... Sinto claramente 
insuficiente a resposta dada ao Senhor até o presente, e a necessidade 
de viver em um mais alto grau de generosidade e de entrega... 
Renascer à santidade, isto é, ser um homem de grandes ideais, 
muito longe das medidas médias e de pequenas respostas quando 
poderia dá-las grandes. Portanto, renascer ao ideal de uma grande 
intimidade com Deus e uma vida intensa de oração, esforçando-me 
por ir segundo o ritmo, a vontade e a graça de Deus para os níveis 
superiores. Sobretudo, buscar uma presença de Deus no meio das 
ocupações cotidianas. (Evitar tornar-me “uma alma habituada”.)

Este renascimento sempre crescente para a santidade, eu quero vê-
-lo em dois aspectos:
1. Uma sensibilidade como a de Foucauld que vibra aos apelos de 

Deus, às carências da humanidade, às situações e que vai colocar 
este fogo em si e nos outros - F.M. (F.M. = Família Marista, da qual 
os superiores o tinham encarregado), sobretudo nas situações que 
pedem a intransigência evangélica... Sinal de contradição para 
mim que sou tão amigo da paz, do equilíbrio e da unidade.

2. Buscar caminhos e ocasiões para tornar concreta e progressiva 
minha opção pelo terceiro grau de humildade.  (Um amor como 
aquele de Foucauld que implica seguir Jesus como uma pessoa 
viva, um Amigo íntimo e amado.)

Enfim, olhar a vontade de Deus como o todo e o guia de minha 
vida, mas buscar esta vontade ativamente em vez de esperar 
tranquilamente, com indolência...”. 
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Nestes últimos dias, quando se esforça por traçar um plano de 
vida, escreve ainda:

“Desejo tornar-me outro homem, no sentido que, se fosse 
necessário escrever minha vida, hoje, este momento marcaria um 
salto qualitativo e dividiria minha vida em antes e depois.

Não creio e espero que isto não seja meu nível definitivo. A mão de 
Deus é muito generosa e o Espírito de Deus maravilhoso e insuspeito. 
Mas ao mesmo tempo em que espero e desejo novas ascensões 
espirituais, meu desejo e minha vontade ardente são que esses 
Exercícios com suas resoluções marquem na realidade de minha vida 
um antes e um depois. Uma etapa qualitativamente nova”. 

Nessas Notas Espirituais as expressões se repetem para 
determinar o fim perseguido: “... reordenar a vida, reorientá-la, 
buscar uma resposta que seja radical, uma conversão que marque 
um antes e um depois, um depois que não conhece mais o pecado e 
a falta de generosidade e que dá prioridade absoluta à vontade de 
Deus: isto será um sopro novo, um renascimento à santidade”.

Nós nos encontramos diante da sensibilidade de um 
homem de Deus. Para nós Basílio já era um santo, um homem 
extremamente generoso; ele se vê ainda longe, imperfeito, 
egoísta, quando Deus lhe pede de ser generoso:

 “Ele é o Bom Pastor, quanta doçura, que maneira sublime, mas 
em mim que sinuosidade e que evasão. Ele é meu Amado, meu Amigo, 
mas em mim quanta ‘divisão no meu coração, e mesmo prevaricação 
ou pelo menos indelicadeza e ofensas, tergiversação...’”.
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(Depois cita Irmãos que ele conheceu e que se deram 
inteiramente: neles, pureza, desprendimento, serviço alegre e 
total.) Ele conclui observando-os: “Eu os admiro, eu os invejo, isso 
me faz sofrer por não ser como eles” .

A graça trabalha um santo, purifica-o, afina-o e lhe torna 
possível o impossível. 

4
ORAÇÃO: 
DESERTO E OÁSIS

Muitos depoimentos garantem que Basílio era um homem de 
oração, um familiar de Deus, e somos tentados de acreditar que 
a oração lhe era fácil.

Ele mesmo, entretanto, tem logo a intuição que esses 
Exercícios vão ser bem especiais, exigentes, treinando-o numa 
luta espiritual:

“Quando decidi fazer os Exercícios, sabia que não vinha a um 
suave retiro de oração como a um oásis de contemplação, mas antes 
a algo de exigente”. 

Seus tempos de oração alternam entre a secura, a luta, a 
simples presença por fidelidade e de momentos de luz e de 
intimidade com Deus. Esses exercícios são uma travessia do 
deserto com numerosos oásis inesperados. 
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4.1 O deserto

Não se trata da noite da alma, como a viveu São João da 
Cruz, de quem Basílio gosta de ler os poemas místicos. É antes 
um homem que encontra limites por causa da saúde, às vezes 
devido ao quadro ou ainda à espiritualidade inaciana que não 
corresponde a seu  estilo  nem a seu temperamento.

4.1.1 A espiritualidade de Santo Inácio
Já no dia 16 de abril, o segundo dia do retiro, lhe é difícil 
entrar neste aspecto da espiritualidade dos Exercícios que é a 
indiferença. Ele escreve:
“Sinto longínqua e duvidosa, mais teórica que prática”. Todavia, 
acontece-lhe compreendê-la também como um estado de 
alma que torna o coração livre para Deus.

Em geral, entretanto, ele pena.  Três dias depois, no sábado 19 
de abril, se pergunta:
“Será que a indiferença é necessária para amar, conhecer, 
discernir a Vontade de Deus? Creio que o contrário é possível”.

Ele cita uma lista de situações que são boas por elas mesmas 
e não vê como ficar indiferente diante delas: as relações 
interpessoais, a amizade, os valores estéticos, os bens naturais 
honestos, o interesse, o estudo... São opções nas quais Deus 
nos deixa livres. E anota ainda: “Será que a indiferença, 
como estado, é realmente possível, realista e além do mais 
verdadeiramente conveniente? Quais são os efeitos psíquicos, 
relacionais, pastorais... Se este estado é absolutamente 
necessário para os exercícios, será que muitos cristãos não se 
veem excluídos dele?”. Finalmente Basílio se pergunta se não 
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é mais sadio “viver numa deferência atenta, trabalhada pela 
ascese e a posteriori orientada para a Vontade de Deus, antes 
que se estabelecer a priori numa indiferença sistemática que em 
seguida não se sustenta, evidentemente”.

Não é somente o princípio da indiferença que o incomoda, é a 
espiritualidade inaciana. No dia 22 de abril, escreve:
“Começo com uma real dificuldade, não em obedecer, mas em 
compreender a linguagem inaciana para mim tão tortuosa... 
e trabalhar com uma espiritualidade que não é a minha... 
sem contar o pouco poder que tem sobre minha mentalidade 
moderna, a maneira de idade média de apresentar a teologia 
e a espiritualidade... Isto gera uma verdadeira dificuldade em 
descobrir o caminho hoje...”. 

Mesma constatação faz em 25 de abril:
“Meditação: fracasso total sobre o tema. Não chego a entrar; as 
imagens da Idade Média de Santo Inácio me repugnam...”.

Quase no fim do mês dos Exercícios anota:
“Eu não me sinto chamado a viver minha vida espiritual seguindo 
seu estilo... Creio que meu caminho e minha graça são diferentes... 
Eu me sinto chamado a viver desde o amor e a liberdade”.

Os exercícios de Santo Inácio certamente favorecem a oração, 
mas com a condição de serem flexíveis. 

4.1.2 Saúde, sono, secura
A saúde e o sono são dois outros fatores que, quando faltam, 
impedem a oração de levantar voo:
“Desde o começo da oração da manhã uma sensação estranha. 
Antes e durante as laudes experimento uma sensação múltipla 
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de sufoco, de nostalgia, de carência, de tristeza, de desejo etc. de 
Deus, muito intensa. O clima de paz desapareceu para deixar  
lugar a um clima de mal-estar indefinível. Penosas e dinâmicas, 
as laudes me são difíceis... Durante o café da manhã, o tempo 
que segue à missa, o mal-estar, a tensão e a união crescem e até 
se somatizam (dores musculares, desarranjo intestinal, notável 
pressão no coração). Tudo isso eu ofereço com paz , eu o aceito 
como uma mescla de dor, de amor, de secura que me são tão 
úteis. Para mim, tão frouxo diante do sacrifício e da dor, é uma 
excelente forma de oração, seca e difícil. Multiplico os atos de 
aceitação e de ação de graças por este estado”.

Durante o dia, ele se dá conta de que os sintomas 
experimentados estão ligados a uma gripe que começa. 
Lemos no seu caderno:
“À medida que o dia avança, dou-me conta de uma gripe séria. 
Tomo uma forte dose de bregaman para combatê-la e faço uma 
longa sesta... Durante a noite me proponho de levantar às 3 
horas para fazer uma longa meditação sobre meus pecados, me 
deito cedo. Mas as coisas não vão segundo meus desejos: é difícil 
conciliar o sono, o calor, o mal-estar, a insônia... e quando chega 
o sono ele é leve e acordo seguidamente devido à má posição de 
uma das mãos. Ofereço tudo isso ao Senhor... Pela meia-noite, 
sentindo-me desperto, levanto-me para rezar. Começo com certo 
ardor, mas depois de uma meia hora ou três quartos de hora o 
sono me domina. Rezando eu durmo; decido que é melhor dormir 
e fazer a meditação pelas 5 horas da manhã”.

Era domingo 20 de abril, segunda-feira, 28 de abril, lemos:
“Depois da sesta, pelas 16h vou ao jardim para continuar 
minha meditação. Faço-a com dificuldade: secura, distrações, 
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textos muito manipulados que perderam força... (Depois, às dez 
da noite) vou à capela e apesar de 15 minutos de esforços em 
diversas posições, constato que o sono impera; prefiro parar, 
ir para a cama e me levantar cedo e fazer a meditação no dia 
seguinte”. 

Situação parecida em 1º de maio:
“Um início de resfriado começa pelas 11h da manhã, o 
que diminui meu tônus físico, psíquico e espiritual. Tomei 
imediatamente antibióticos, mas só foi pelas 18h que começo a  
me sentir em forma”.

Na meditação que faz, nas noites de 2 e 3 de maio, ressente 
os efeitos da gripe:
“Reencontrei-me com alguma dificuldade, mas graças aos 
esforços, muito unido a Deus diante do Santíssimo Sacramento. 
Entretanto, sem facilidade para avançar o tema, até mesmo para 
reproduzi-lo. (No dia 3 de maio) Depois do levantar, durante 
a meditação da manhã, a dificuldade aumenta. Tudo como à 
meia-noite e além do mais com sonolência”.

No dia 6 de maio sobrevém um resfriado:
“Acordo cansado devido a um resfriado pego no jardim na noite 
precedente e, apesar de rezar uma hora, minha meditação sobre 
o Batismo (tema precioso) fica muito deficiente. Não consigo fazer 
meu coração entrar no mistério... e o restante da manhã é pobre”.

Para a noite de 10 de maio escreve:
“O sono não funciona como previsto. Organizo-me para tentar, 
à noite, três horas de meditação em companhia de Jesus em 
agonia. Vou à cama para me levantar pela 1h. Devido ao calor, 
me viro e reviro. Não durmo e às 11h30mn me levanto, vou à 



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 225

As Notas Espirituais de 1986

capela,  avançando a hora prevista. A oração é boa, cheia de 
boa vontade, mas também de cansaço, uma secura relativa, 
com momentos de divagação. Coloco aí meu coração e minha 
boa vontade. Uma hora e quarto ou uma hora e meia depois, 
volto ao meu quarto, o cansaço não me permite rezar; preciso 
dormir para continuar em forma de manhã. No leito, a insônia 
se prolonga durante uma hora ou uma hora e meia”.

Estas observações sobre o sono difícil e a secura na oração 
voltam treze vezes no período de um mês: frequência 
relativamente alta. Antes da leitura destas Notas Espirituais, 
nós pensamos num Irmão Basílio que tinha o sono sob 
comando. No curso deste período, ao menos, não é o caso.

4.1.3 A rotina da casa
Mais raramente a rotina da casa, os grupos que chegam, 
incomodam-no; 

“Descendo à capela, a encontro ocupada, vou ao jardim, há 
pessoas que falam e fazem barulho, volto ao meu quarto, mas 
da rua sobe um barulho de rádio ou de um conjunto musical 
que se arrasta. No começo penso que, recolhido no meu quarto, 
poderia esquecer isso e rezar. Tento, mas é-me impossível rezar, 
o barulho é muito forte, mudando com ares de cantos com ritmos 
cubanos que me enervam”.

Contrariamente ao que poderíamos pensar, Basílio não tem 
sempre a oração fácil; nós o vemos colocar sua boa vontade, 
mas, às vezes, o sono, o cansaço, a gripe, o resfriado, a coriza 
são mais fortes. Ele é próximo de nós, ele vive momentos de 
luta e de secura como nós, ele oferece a Deus sua dificuldade 
para alcançá-lo.
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Mas para sua própria surpresa, acontece-lhe também, depois de 
começos difíceis de oração, de encontrar-se em grandes momentos 
de paz e de intimidade com Deus. O deserto é rico de oásis.

4.2 Os oásis da oração

Destes Exercícios, o Padre Francisco Migoya nos deixou o 
depoimento seguinte:

“O Irmão Basílio não estava num grupo, ele fazia os exercícios 
em particular e eu o recebia duas vezes ao dia. Meu depoimento 
é fruto de direção espiritual e de intimidade de trinta dias. Dois 
aspectos me marcaram fortemente: antes de tudo o dom da 
oração. A partilha de suas orações era profunda, original, sincera, 
espontânea. Era verdadeiramente sua vivência interior, sua relação 
pessoal com o Senhor e eu via um homem invadido por Deus. Às 
vezes, ele lia algumas notas que havia escrito e isto me enchia de 
admiração. Estas notas devem certamente existir em alguma parte. 
Seria preciso encontrá-las, verdadeiramente elas valem a pena. 
(É com estas notas que trabalhamos). Sua humildade foi a outra 
constante destes trinta dias.                                                  

Esta impressão que o padre Francisco Migoya retinha consigo 
uns quinze anos depois, como algo decantado, corresponde bem 
aos momentos da vida espiritual do Ir. Basílio durante aquele 
mês. Se Basílio conheceu a secura, a graça lhe foi também vertida 
abundantemente.

Desde o primeiro dia, ele se reconhece “embriagado de ternura” 
e na suavidade da noite, nos caminhos do parque, ele tem a sua 
primeira contemplação; ele pressente que Deus será grande em 



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 227

As Notas Espirituais de 1986

sua misericórdia; escreve isto em letras maiúsculas. Ele medita 
o salmo 138 e nas suas notas destaca todas as passagens fortes: 
“Eu te rendo graças ‘de todo meu coração’... Teu amor  e tua verdade 
ultrapassaram minha espera.”

Ele acha precioso o final deste salmo.

O terceiro dia, 17 de abril:
“O coração se dilata; a paz e a alegria chegam... É curioso e 

insólito em mim, minha oração se orienta para expressões de 
‘aleluia’ e de agradecimento repetidos e dirigidos a Deus”.

Este dia termina com a leitura do capítulo 7 da Sabedoria 
sobre o qual o Ir. Basílio escreve: 

“Feliz ideia! Sobrevém-me um tempo precioso de leitura, de 
contemplação, de oração que inflama meu coração sob forma de 
descobertas, de desejos, de pedidos, de espera do dom da Sabedoria”. 

Na entrada da noite, a oração à  Virgem Maria será suave e 
repousante.

A noite de 22 de abril é também repleta de graças:
“Colóquio final de imensa gratidão para com o Pai e para com 

Jesus Cristo para a Encarnação, para a História da Salvação, para 
minha vocação, para minha Congregação abençoada (e a Igreja). É 
isto que me salvou do mundo; e eu peço minha verdadeira conversão, 
não algo episódico, mas definitivo, não para os ‘Exercícios’ mas 
para a vida e que esta noite seja uma noite santa! Óh! noite bem- 
-aventurada!”.

Na noite de 23 de abril – é frequentemente à noite que isto 
lhe acontece – “Pelas 23h, tendo-me preparado, desço à capela e 
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Deus me faz um presente de uma meditação extraordinária, de mais 
de duas horas, que me faz muito bem”. 

Aparentemente ele é menos feliz na noite de 25 de abril. Pelas 
21h30min, ao pé da cama, começa a  meditação, mas a cabeça 
divaga e se sente cansado e sonolento.

“Vou me deitar e durmo (vestido). A 1h me levanto e me preparo. 
Deus me faz dom de uma das meditações mais belas de minha vida.”

Esta graça continua na terceira meditação no dia seguinte 
de manhã:

“É uma graça inefável. A cada versículo surgem torrentes 
não somente de afeição e de amor, mas de luz; de uma luz como 
nunca eu tinha recebido na minha vida... Compreendo a História 
da Salvação numa luz nova... Capto o apelo, meu apelo como uma 
ternura de Cristo. Não para o açambarcar para mim, mas para me 
enviar ao coração e aos confins do mundo para gritar ‘consolação’ 
com um vigor novo, numa forma nova... Experimento não somente 
a necessidade de seguir Jesus Cristo (eis 44 anos que eu o sigo), 
mas uma visão nova da transcendência desta missão global onde 
eu tenho meu humilde lugar. Por ele, experimento entusiasmo e 
paixão e a necessidade de ser testemunho... Então, sentindo não ser 
temerário, digo ao Senhor que eu estou disposto a sacrificar-lhe não 
importa o que, depois de um discernimento válido para seguir vazio 
e despojado... Passei uma hora e quarto e estou  embriagado pelo 
primeiro ponto...

Às vezes, devido ao cansaço, Basílio espera uma pobre oração. 
É assim depois do meio-dia de 29 de abril: 
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“Pelas 16h15min eu estou mentalmente cansado... Com o cansaço, 
temo que a tarde não se perca em divagações ou secura. Desço ao 
jardim, com a Bíblia. Decido começar com um longo descanso, mas 
depois de alguns minutos sentado, sinto uma grande paz me invadir, 
Deus se faz presente e me envolve... Foram duas boas horas de oração, 
ao fio da Santa Escritura, cheio de paz e de boas lições para mim”.

No dia 4 de maio, dia de uma completa atividade espiritual, 
acontece-lhe fazer o que ele chama “uma meditação rio” em dois 
momentos, o primeiro no jardim, depois no quarto, às 16h e às 20h 
da noite, o segundo depois de meia-noite, de 01h45min às 3h50min.

Experiência semelhante, dia 7 de maio:
“Depois disso, começo a contemplação do seguimento de Cristo 

por André... No começo devido ao borboletear do dia anterior, 
não alcanço nem a paz e nem a concentração para captar o tema. 
Consagro três quartos de hora para ficar na presença do Senhor e 
gradualmente sua paz e o calor de sua presença tornam o coração 
sereno e ordenado. Depois entro no tema com gosto e suavidade. 
Como queria ter mais tempo que o dedicado esta manhã e esta noite, 
para poder contemplar as outras passagens... Tenho a impressão de 
que eu fiz o que o Senhor me inspirava e à medida que o tempo passa 
eu me sinto contente ‘(sempre mais) e me identifico com o conteúdo 
deste programa.’ (O seguimento de Jesus pelos apóstolos)”.

Ir. Basílio resume assim a meditação da noite de 13 de 
maio: “Por razões estratégicas de sono e de cansaço depois de ter 
preparado cuidadosamente o esquema, eu me levanto às 11h da 
noite e vou à capela, faço praticamente duas horas de meditação. 
Tema: O caminho do Calvário e a Crucifixão do Cristo. O início é 
difícil: o coração e o espírito não estão prontos. Rezo, faço esforços e 
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depois de uma meia hora chego a uma contemplação muito rica (se 
bem com certa secura). Os últimos 55 minutos são de uma grande 
união com o Senhor sofrendo, e a contemplação de suas terríveis 
dores. O Bom Ladrão me tocou muito... É maravilhoso crer em Jesus 
quando todos ou quase todos, perdem a fé Nele”.

Ao final dos Exercícios, a oração do Ir. Basílio é feita de 
contemplação e secura: Estes dois componentes formam a trama 
de sua oração até o último dia, 15 de maio:

“À noite me levanto e vou duas horas à capela; é uma noite 
de graça. O Senhor me faz dom de uma meditação, com os dois 
discípulos de Emaús, muito calma, muito íntima, sem o fogo 
excepcional dos grandes momentos dos exercícios, mas bem de 
Deus. Em seguida. vem a segunda parte desta oração, a tarefa 
muito importante deste dia: confrontar diante de Deus, com meu 
coração e minha consciência, o plano de vida e as resoluções... Com 
a maior sinceridade possível, examinei uma a uma as resoluções, e 
com alegria me vi perfeitamente retratado em cada uma e queria 
trabalhar cada uma para levá-la seriamente e progressivamente à 
vida... No final do exame senti necessidade, como o Pe. Champagnat,  
de colocar minhas resoluções, aos pés do altar e o fiz com devoção. 
Num certo momento, percebi claramente, na paz e na dilatação do 
coração, como nunca experimentara em minha vida (pelo menos 
que me lembre), que as resoluções, em todas as suas partes, não 
somente eu as havia tomado com a vontade e o coração, mas que 
Deus as queria. Isto é, era isso e não outra coisa que Deus queria... 
Experimentava, portanto, um estado de paz que nunca havia 
usufruído antes e que confirmava  as resoluções. Terminei a oração 
louvando o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Santa Virgem Maria 
rendendo-lhes graças”.
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Esta passagem nos fala de uma dilatação do coração e de uma 
paz nunca antes provadas. Basílio acabava também de falar de 
luzes jamais recebidas em sua vida. Nós estamos em momentos 
excepcionais de intimidade com Deus, que dizem o quanto este 
retiro foi decisivo para ele.

A meditação que segue, ao contrário, será muito mais 
ordinária: “A terceira contemplação, a reservo à aparição do Senhor 
aos apóstolos no lago de Genezaré. Eu a faço depois da Eucaristia 
e é na secura. Apesar de o tema ser precioso e muito rico, o coração 
não entra no jogo e a vontade e a fé devem fazer todo o trabalho. 
Continuo toda uma hora, no esforço”.

Ele está nas últimas horas do retiro, e quer dar graças, mas a 
secura será sua companheira até o fim:

“Em seguida passo ao último tema: uma contemplação para deixar 
jorrar o amor... Só posso fazer o primeiro ponto: os favores como 
sinais da ternura e do amor que Deus me dá. E passo em revista tudo 
o que me vem à mente desde a criação até hoje: lista impressionante. 
Eu dou graças e louvo.  Mas tudo numa grande secura...”.

Essa alternância de secura e de luz torna o Ir. Basílio próximo 
de nós. Como nós ele deve fazer esforços e é na perseverança que 
obtém os grandes momentos de intimidade com Deus. Mesmo 
as luzes que obtém não nos são totalmente desconhecidas, 
a nós também Deus concede tempos de intimidade. É sua 
tenacidade que nos surpreende, a honestidade e a radicalidade 
de seu esforço e o hábito de consagrar aos encontros com Deus 
um tempo abundante. Ele tem sede de Deus, procura-o com 
humildade e abertura de coração: pronto a acolhê-lo quando ele 
vem, perseverando na ausência e no silêncio.
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Este estado de oração toma ainda mais sentido numa 
visão global do vivido nestes Exercícios: ele prepara bem o 
desenvolvimento da oração, ele se quer disponível a tudo o que 
Deus pode lhe pedir; espreita a vontade de Deus num esforço de 
discernimento, e deseja que Jesus seja seu único Senhor. Uma 
obediência dinâmica à vontade de Deus e a acolhida de Jesus, 
amado como o único Senhor, são os dois pilares de sua santidade.

5
OS DOIS PILARES 
DA SANTIDADE

5.1 A Vontade de Deus
A Circular do Ir. Basílio, de 30 de maio de 1975, sobre a 

obediência, ofereceu a nós Irmãos uma visão dinâmica da 
obediência, capaz de se renovar todos os dias. É a busca cotidiana 
da vontade do Pai, certos de que ela só quer nosso bem. Esta 
Circular é uma das mais profundas, das mais místicas.

Nestes exercícios de Santo Inácio encontramos pois um 
homem já acostumado a esta busca, a esta submissão amorosa e 
incondicional à vontade de Deus. No primeiro dia ele escreve que 
quer reordenar sua vida, que se sente chamado a uma segunda 
conversão. E anota esta ideia um pouco enigmática:

“Uma ideia que me é pessoal e que eu tive ao longo da missa: A 
Vontade de Deus é Jesus”.

É um pensamento comum a muitos santos; corresponde a um 
modo sadio de compreender o cristianismo.
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Por convite de seu diretor espiritual, na sexta-feira, 18 de 
abril, centra sua atenção na leitura do Padre Cánovas sobre a 
“indiferença”, leitura que deveria dar o tom aos exercícios:

“Eu começo a leitura muito favoravelmente disposto... As duas 
primeiras páginas do primeiro ponto me satisfazem bastante e 
me ajudam a organizar o problema. Na medida em que avanço na 
leitura, as reservas se multiplicam; vejo cada vez menos claramente 
a conveniência do lugar, do nível de exigência que o padre atribui 
ao tema da indiferença. Num clima de paz, de desejo de ver, de 
oração ao Senhor para que não opere em mim o espírito do mal e 
de predisposição desfavorável ao autor, faço a leitura e as reservas 
crescem, ao mesmo tempo que me abro  com satisfação ao que 
encontro de bom na meditação do Padre Cánovas...”.

Nós já vimos que este ponto da indiferença vai incomodar 
o Ir. Basílio ao longo dos Exercícios. No seu esforço de 
discernimento escreve:

“... Eu não sou indiferente (no sentido que eu não sou insensível), 
pois que amo muitas coisas, entretanto, estou não somente disposto, 
mas desejoso de submeter todas estas afeições à Vontade de Deus...”. 
Basílio coloca antes de tudo a vontade de Deus. Mesmo quando 
nos diz que sua escolha pessoal seria bem mais ao lado das 
alegrias, que Deus permite graças à sua criação, que uma atitude 
de indiferença generalizada, acrescenta que essas alegrias devem 
ser orientadas para a Vontade de Deus. Nós reencontramos essa 
declaração quando lê a vida de Foucauld. Ele se vê bem longe da 
generosidade e da radicalidade de Foucauld, entretanto, ele diz:

“Desejo lealmente a vontade de Deus”.
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A página 49 apresenta o texto mais longo e o mais explícito 
sobre a vontade de Deus:

“Finalmente continuar a fazer da vontade de Deus tudo e a guia 
de minha vida, mas buscando-a mais ativamente em vez de esperá- 
-la tranquilamente ou de modo indolente e esperando que ela se 
manifeste. E também ver nela mais o modo de mostrar meu amor e 
meu dom a Deus que um escudo de segurança diante de ilusões ou de 
temeridades. Isto apoiado sobre a sabedoria, a pedagogia e a bondade 
de Deus que não nos impõe nunca uma cruz acima de nossas forças”.

A vontade de Deus permanece um dos pilares de sua vida 
espiritual: o tudo de sua vida, a guia na sua vida, procurada 
ativamente e como expressão de amor. E a busca lhe é  facilitada 
quando compreende que a vontade de Deus é Jesus. Trata-se de 
colocar seu coração à escuta do Mestre.

5.2 Jesus, o Senhor

Na série dos cadernos sobre o Ir. Basílio, o primeiro dedica 11 
páginas a Jesus, e o caderno 8, sobre a Palavra de Deus, oferece 
também passagens muito ricas. Jesus já é, na sua vida e na sua fé, 
“o beijo de amor que o Pai dá à humanidade”, ele é esse eu muito 
santo que o Pai coloca no coração de todo homem e que cresce na 
existência dos santos de sorte que como Paulo podem dizer: “Não 
sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim!” (Gal. 2,20). É o que 
Basílio afirma: “Cada um carrega um mistério em si: Jesus Cristo sou 
eu e eu sou Jesus Cristo, no sentido mais profundo da palavra”.
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Jesus é também “o que nós podemos chegar a ser para Deus e 
Deus para nós”.

Na carta aos amigos de 1º de novembro de 1978, ele tem 
esta reflexão luminosa e que anuncia a quê nos convidará o XX° 
Capítulo Geral:

“Um pouco por vez, o Cristo, o bom Jesus, é passado ao segundo 
plano e em certas ocasiões, desaparecido, enquanto que na 
realidade ele é a razão principal, a sublime razão pela qual vivemos 
e morremos. É ele que está na origem de nosso apelo, de nossa 
amizade. Ele é nossa salvação... Está ‘na hora de todos fazermos 
nossos esforços para tornar Jesus o centro de nossa vida”.

Quando Basílio inicia os Exercícios de 1986, tem já uma longa 
experiência com Jesus. Ele o reconhece: “eis 44 anos que eu o sigo”. 
Numerosas passagens das notas destes Exercícios vão permitir ver 
como Basílio olha o Senhor e quem ele é verdadeiramente para ele.

Na terça feira, 22 de abril, consagra dois tempos de contemplação 
que resume nas seguintes notas:

“Eis o conteúdo das duas últimas meditações com Jesus Cristo:
 - Ele estabeleceu sua tenda entre nós – e nós não o recebemos (eu).
 - Ele era a Sabedoria (e nós não aproveitamos dela).
 - Ele é o Mestre, meu Mestre: que pobre discípulo.
 - Ele me chamou: “Deixa tudo” e eu? Em todo caso pior que o jovem rico.
 - Dei um jeito para segui-lo sem nada deixar.
 - Ele é o Bom Pastor, que ternura, que política sublime, mas em 
mim quanta sinuosidade e evasão.

 - Ele é meu Amado e meu Amigo, mas eu que coração dividido, fui 
até à prevaricação ou pelo menos à indelicadeza e às ofensas; 
eu hesitei...”.
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Se prestamos atenção aos títulos que Basílio dá a Jesus, 
compreendemos o lugar precioso que ocupa em seu coração: ele é 
a Sabedoria, o mestre, melhor, Meu Mestre, a origem de sua vocação, 
o Bom Pastor, o Amigo, o Amado. E mesmo as indelicadezas de 
que ele se acusa são sinais de amor. Ele compreende sua vocação 
como um ato de ternura de Cristo.

No sábado, 26 de abril, depois do café da manhã, Basílio desce 
à capela e medita sobre o primeiro canto do Servo de Yahweh: 
“Eu me dou conta de que o Cristo, sua Pessoa Sagrada e seu mistério 
devem ser o centro de minha vida, como um diamante de mil facetas”.

Sua meditação se prolonga contemplando os aspectos de Jesus:
 - O Servo de Yahweh; Salvador de Israel, Evangelizador do mundo!
 - Ele mesmo aliança – O espírito de Deus está sobre ele; sua 
misericórdia pastoral.

 - Jesus em relação com Deus e com o homem, a parte de Deus que 
se faz salvação, a parte do homem que salva...

Nós adivinhamos uma meditação longa, rica, cheia de 
admiração e de amor onde o Cristo é acolhido de novo como o 
centro da vida. Reencontramos dois centros na vida de Basílio: a 
vontade de Deus e Jesus Cristo; de fato eles constituem apenas 
um, pois que ele  tinha escrito: “A vontade de Deus é Jesus!”. A 
vida de Basílio se unifica em Jesus.

No domingo, 27 de abril, reza ainda centrado em Jesus:
“A segunda parte da meditação se orienta espontaneamente 

para Jesus. Não sinto necessidade de ler a Palavra de Deus (que 
tenho comigo)... Em mim se confirma a necessidade e o desejo de 
centrar sobre a Pessoa de Jesus meu estudo, minha oração e de 
amar até se tornar uma grande obsessão e o amor de minha vida.”
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O vocabulário é particularmente forte, não podemos ler sem 
ser interpelados.

No dia 29 de abril, terça, a curta homilia do Padre Mora cala 
profundamente no coração de Basílio e lhe confirma o que ele 
havia pensado estes últimos dias:

“Cada vez que Jesus vem ele traz a paz. A paz é o sinal de sua 
presença e de sua ação. Mesmo em caso de pecado, de pecados graves, 
a paz deve continuar. Quando o arrependimento é acompanhado 
de inquietação, sem paz, então, pelo menos parcialmente, o diabo 
se mistura. Quando o arrependimento vem de Cristo, de Deus, vem 
com dor, com lágrimas, mas na paz. Reconhece-se não somente a 
possibilidade de pecar, mas o fato de ter pecado; isso incomoda, 
mas sabe-se perdoado e amado”.

Provavelmente, atrás desta reflexão, encontra-se o Ir. Basílio 
que acompanhou muitos Irmãos e que seguidamente deve ter 
feito o discernimento de espírito: “Jesus é reconhecido pela paz!”.

O debate pessoal que Basílio leva sobre o tema da indiferença, 
tal que apresenta o Padre Canovas, coloca uma grande pergunta:

“Jesus não é um amplificador de espaços de liberdade para o homem?”.

De fato, o contexto e a forma espanhola fazem desta 
interrogação uma afirmação:

“Cristo é um amplificador de zonas de liberdade para o homem?”.

Admira Foucauld, queria imitá-lo e acrescenta:
“Isso requer conhecer Jesus, Pessoa viva e Amiga íntima e amada.”

Os dois últimos dias do retiro, Basílio centra sua contemplação 
sobre a Paixão do Senhor: a Última ceia, o Getsêmani, o processo 
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e a condenação, os sofrimentos, a paixão e a morte. Seu coração 
lhe dita isto:

“O Cristo, nos últimos episódios que precipitam sua tragédia, é 
como uma pedra, uma pedra preciosamente talhada a mil facetas 
que arrebatam o coração. Eu contemplo o contexto de amor, de 
intimidade, de caridade muito alta na qual se apresenta o fim de sua 
vida e os gestos proféticos excessivos de generosidade e de amor... 
Repasso tudo isso na oração, isso requenta e enche de amor... E 
minha contemplação é  acompanhada por duas constantes:

 - A dor e a perplexidade, a purificação e a contrição do pecado,
 - Amor por Jesus e um maior desejo de amá-lo e de me tornar 
íntimo com Ele: “Senhor, mostra-me tua face”.

A contemplação do processo de Jesus, das zombarias e torturas
“dão lugar a cinco horas de oração, a algumas horas a mais para a 
leitura e o estudo da Sagrada Escritura. E, sobretudo, a adoração na 
capela, à noite (umas duas horas) é um presente de Deus esplêndido. 
Desfilam  diante meu espírito e meu coração os momentos da paixão 
e eu passo da simples admiração a uma real compaixão...

A pessoa admirável de Jesus: como um carvalho!

 - sua grandeza,
 - sua fidelidade no caminho do Pai (Vontade de Deus); todas estas 
respostas e atitudes durante o processo levam a isso: ‘Será que 
eu não beberei o cálice que me oferece meu Pai?’;

 - ‘seu amor pelos homens: quando ele é condenado, e justamente 
graças à sua condenação, ele não ataca, ele salva’”.

Na oração ele se analisa a si mesmo:
“Tento passar, isso correspondendo mais a mim mesmo (face 

a um desejo de torturas), de um romantismo do sofrimento a uma 
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sabedoria da cruz,  aquela de Paulo (conforme o Cristo e conforme 
a vontade de Deus)”.

À noite deste mesmo dia, 13 de maio, reza com o texto de 
Mateus: a subida para o Calvário:

“De imediato sou fortemente tocado pelo fato do Cireneu: 
‘Eles o forçaram a carregar sua cruz’ Será que não é meu caso 
nestes exercícios? E eu começo um exame e com vivas orações ao 
Senhor: ‘Senhor faz que eu veja a verdade’. Momento precioso da 
contemplação.  Em seguida, uma nova luz vem do coração.  Bem- 
-aventurada luz!

Não, não é assim, eu não amo a cruz nela mesma, no abstrato, 
a cruz porque eu sei... mas eu vejo bem sob a cruz uma pessoa, e 
mesmo se ela é a mais distante ou antipática, meu espírito e meu 
coração correm para tomar sua cruz. Eu não sou um herói, Mas 
Koller responde bem a meu ideal e a meu esforço. Se eu faço isso 
para qualquer pessoa, com maior razão para o Senhor”.

De uma página a outra descobrimos quem é Jesus para o Ir. 
Basílio. A leitura nos emociona, reencontramos um homem 
sincero, um cristão tal como deveríamos ser nós mesmos, tal como 
somos nos melhores momentos da graça. Há uma sã conivência 
entre Basílio e nós, ele nos puxa para o melhor de nossa fé e de 
nossa vocação e é justamente isso que esperamos dele.

Ao Senhor de seu coração, ele multiplica os títulos que lhe 
sugerem a fé e o amor, como fazem os Evangelhos, os Atos dos 
Apóstolos, Paulo e todos aqueles que são seduzidos pelo Cristo. 
Na vida e na oração de Basílio, Jesus é o mestre, seu Mestre (como 
Isabel que chama a criança de Maria): meu Senhor; como Maria 
de Magdala no seu grito Rabbouni, meu Mestre, expressão de fé 
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tipicamente cristã: é Basílio que sublinha o adjetivo possessivo 
(meu), o Amigo, o Amado, um diamante de múltiplas facetas, o 
centro de sua vida, admirado e acolhido na sua paixão: um carvalho, 
uma pedra preciosa talhada e cujas facetas todas falam ao coração; 
Jesus salva quando morre, ele traz a paz e alarga os horizontes da 
liberdade humana, ele é a obsessão e a paixão da vida.

Por pouco que amemos o Senhor, nosso coração vibra 
ao uníssono daquele de Basílio porque reconhecemos aí as 
profissões típicas da verdadeira fé e do verdadeiro amor. Tender 
para o Senhor sempre foi uma das características dos santos.

6
MARIA

Quando o Irmão Basílio escreveu a Circular Um Novo Espaço 
para Maria, nossa Congregação foi como que invadida por um 
sopro de alegria, de libertação, de ressurreição. Nas turbulências 
que seguiram o Concílio Vaticano II, hesitamos numa de nossas 
características essenciais: o espírito marial, a presença da Boa 
Mãe. Esta Circular soou a hora da alegre volta a Maria. Entretanto, 
provavelmente poucos Irmãos perceberam a novidade de “Um 
Novo Espaço para Maria”. Como as mulheres da manhã de Páscoa, 
como os discípulos que correram ao túmulo encontrar o Mestre 
morto, muitos Irmãos pensaram que a volta à Virgem devia se 
fazer no espírito do passado. Basílio, ao contrário, sublinha de 
página em página a fé da Virgem Maria, mulher que é preciso 
reencontrar e imitar na sua fé, mulher forte por causa de sua fé, 
mulher “bem-aventurada por ter acreditado”. Ele nos convidava 
a um salto qualitativo na nossa acolhida à Boa Mãe: admirar sua 
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fé e nós mesmos vivermos da fé.

Que lugar Basílio dá à Maria durante esses exercícios de 
Santo Inácio?

É uma presença discreta, cotidiana, serena. Quando a Virgem 
Maria é mencionada, é sempre em poucas linhas, como de um 
amor, e de uma presença que vão por si. O reencontro da Mãe 
cria um espaço de paz e de descanso.

Este tempo mariano acontece habitualmente no fim do dia, 
quando desce a noite. É uma nota mariana que encerra o dia 17 
de abril: “À noite, uma oração suave e repousante com a Santíssima 
Virgem (oração mariana).”

O dia 19 de abril é consagrado à reflexão e à oração sobre 
os pecados. Ele medita sobre a violência no mundo, a luxúria, os 
roubos e entra no que lhe parecem pecados mais sérios:

“A traição, a corrupção, a violência e a tortura contra o inocente, 
a calúnia... 

Durante a noite, uma longa oração com a Virgem Maria sobre o 
pecado, em favor dos pecadores e das vítimas do pecado no mundo”.

No dia 25 de abril, depois da recitação de vésperas, Basílio 
desce ao jardim: “Um passeio orante com a Santíssima Virgem me 
ajuda, sobretudo, devido a uma ideia que me vem: Aquilo que você 
está pedindo é bem segundo Deus... Nem o Pai nem Jesus podem 
recusá-lo; eles te darão, uma vez que é segundo o coração deles”.

É ainda a oração mariana que reencontramos na noite de 27 
de abril: “Á noite uma suave oração mariana – Um rosário para ‘os 
meus’ e outro para esse renascimento mariano e para a graça de 
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falar de Maria aos Irmãos, dias 17 e 18. Que o Senhor abençoe esta 
palestra e que o Espírito Santo a guie e a torne fecunda”.

O dia 5 de maio termina com Maria: “Depois do jantar, o ofício, 
depois passeando, a oração com Maria: rezo o rosário lentamente; 
apesar de ser noite eu me sinto cansado, é um bom momento espiritual”.

A oração mariana apresenta certas constantes interessantes:
 - ela é feita à noite;
 - é um tempo de descanso;
 - ela se deixa inspirar pelo tema do dia e, portanto, ajuda à 
unidade do vivido espiritual;

 - adivinhamos que pode ser o rosário ou uma oração mariana 
mais espontânea;

 - sobretudo, o que é mais impressionante, Basílio reza com a 
Virgem Maria.

Isso não quer dizer que não reza com Maria, ele reza o rosário. 
Mas é tão bonito rezar com Maria, de sabê-La ao nosso lado, 
unindo sua oração à nossa na intercessão, no louvor, na ação 
de graças: com Maria estamos voltados para o Filho, para Deus. 
Rezar com Maria é uma nuância de amor muito delicada. Esta 
presença da Mãe, quando chega a noite, fica sempre discreta e 
apaixonante.  Entra-se na noite com Maria.



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 243

As Notas Espirituais de 1986

7
CONCLUSÃO

Estes Exercícios de Santo Inácio se desenvolvem de 15 de 
abril a 15 de maio de 1986.

Eles se encaixam no quadro geral dos seis meses sabáticos 
que Basílio recebeu depois dos 18 anos como Superior-Geral.

Começa um período novo na sua vida. Volta à sua Província 
depois de uma ausência de 25 anos; experimenta a necessidade 
de uma segunda conversão.

Ele rabisca notas todos os dias, para poder prestar conta a 
seu diretor espiritual do trabalho do Espírito nele. O Padre 
Francisco Migoya, que o acompanha, expressa que seria muito 
enriquecedor reencontrar os cadernos destas reflexões.

Suas reflexões revelam-nos um homem generoso e de 
oração sincera. Coloca-se disponível à vontade de Deus e pede 
ao Senhor Jesus, o Amigo, o Amado, ser o centro de sua vida. À 
tarde, ele passeia no jardim, com a Boa Mãe, de quem aprende a 
disponibilidade e lhe confia os cuidados e a oração do dia.

Acontece-lhe ter meditações fluviais. Duas horas de oração 
lhe são habituais; recebe  luzes, momentos de grande intimidade 
com Deus. Mas os tempos de secura, de doença, de falta de sono, 
de indisposição na espiritualidade inaciana, alternam com os 
momentos de graça. Mas persevera penando.

É próximo de nós; nós também conhecemos tempos de luz 
e de travessias do deserto. Basílio nos diz, tranquilamente, que 
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o mais é possível, que esse mais está em nós, que a graça não 
faltará. Ele nos deixa uma mensagem fraterna de esperança.

Nós podemos nos achar bastante ricos, portanto, se Jesus 
pode se tornar para nós o que era para Basílio: o centro, o mestre, 
o amigo, o amado.

7.1 Depoimento do Padre Francisco Migoya

Hoje, 30 de dezembro de 2001, tive a oportunidade de jantar 
com este padre Jesuíta, o Padre Francisco Migoya, mexicano, e de 
receber seu depoimento oral.

“O Irmão Basílio não se encontrava num grupo, ele realizava 
os exercícios em particular e eu o recebia duas vezes ao dia. Meu 
depoimento é o fruto da direção espiritual e da intimidade de 
trinta dias.”

Dois aspectos de Basílio me marcaram:

Primeiro o dom da oração.

A partilha de suas orações era profunda, original, sincera, 
espontânea. Era verdadeiramente sua vivência interior, sua 
relação pessoal com o Senhor e eu percebia um homem como 
que invadido por Deus. Às vezes lia algumas notas que tinha 
escrito e isso me enchia de admiração. Essas notas devem 
certamente existir em alguma parte. Seria preciso reencontrá-
-las, pois verdadeiramente elas valem a pena. Outra coisa que 
posso testemunhar é que nunca Basílio me disse ter passado  por 
um momento de aridez e de aborrecimenrto durante o tempo 
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de oração, ao contrário. Enquanto, seguidamente, os retirantes 
ordinários acham longa uma hora de oração, ele prolongava de 
bom grado até duas horas a meditação ou a adoração. Às vezes, 
eu o via passear no parque e seu recolhimento deixava adivinhar 
uma profunda familiaridade com o Senhor. Sua facilidade de rezar 
me surpreendia, como também a qualidade de sua intimidade 
com Deus. Aliás, ele fez uma confissão geral que me edificou e 
que me permitiu ver quanto Deus tinha afinado sua alma.

Sua humildade foi outra constante destes trinta dias de oração. 
Eu tinha diante de mim um homem excepcional e, no entanto, ele 
permanecia muito natural, muito simples.  Expressava a vivência 
de sua oração com uma grande espontaneidade, a fim de que seu 
diretor espiritual pudesse guiá-lo mais facilmente. Expunha 
sua alma sem insistir. Era um homem unificado, simplificado, 
transparente. Sim, eu constatava esta humildade como outro 
matiz do trabalho do Espírito nele.

E é claro, mas isso é ate normal, amava muito sua congregação 
e mostrava grande respeito pelos seus colaboradores. “Ele só 
falava bem daqueles que o ajudaram durante seu generalado e 
se mostrava muito reconhecido”. (O Padre Francisco Migoya leu e 
assinou este texto esta manhã, 31de dezembro de 2001, no colégio 
São Belarmino, Roma.)

Depois acrescentou: “Eu mesmo era membro do grupo 
Epsimo. Este grupo compunha-se de médicos, psicólogos, 
teólogos...” e tinha por finalidade estudar os problemas do 
mundo de hoje e a resposta que a fé poderia sugerir. Quando 
Basílio expunha suas pesquisas, ia ao âmago dos problemas, era 
um conhecedor. Às vezes enquadrava a questão de modo que nós 
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ficávamos surpresos e admirados. Ao contrário, quando a solução 
não lhe parecia evidente ele permanecia muito aberto. Outras 
vezes traçava as grandes pistas e deixava os membros seguirem 
seu próprio caminho.

Vocês têm em Basílio um homem fora do comum, sua vida é 
rica de toda a história dramática da Igreja e do mundo do pós- 
-Concílio. Vocês deveriam confiar a composição de sua biografia 
a uma pessoa perita, a fim de que expresse em valores estes 
aspectos. “Basílio é um bom testemunho da segunda metade do 
século XX; e, além disso, seus escritos que são tão ricos.”(Notas 
escritas pelo Ir. Giovanni Bigotto, Postulador geral, em 30 e 31 de 
dezembro de 2001.)

NOTAS

1 O livro Queimar a vida do Ir. José Flores Garcia, 1997, nas 
páginas 42-43, apresenta assim o P. Ramón Martínez: “O Padre 
Ramón Martínez era originário da cidade de Querétaro... Uma 
vez no seminário de sua cidade natal, foi  enviado a Roma 
para terminar seus estudos na Universidade Gregoriana. Volta 
como mestre de Sociologia e o bispo o nomeia confessor dos 
Irmãos escolásticos. Sua linha na direção das almas era a 
espiritualidade do Carmelo... Quando Basílio foi nomeado 
diretor do juvenato, em 1955, ele funda com o Padre Ramón 
Martínez e outros,  um círculo de estudos da filosofia tomista.

2 Diário pessoal, primeiras páginas: Conselhos na confissão 
anual do retiro de 28 dias, em 17 de dezembro de 1951, e 
Conselhos na direção, de 28 de dezembro de 1951.



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 247

As Notas Espirituais de 1986

3 Diário pessoal: “Já não me fales de pecados, fala-me de amor! 
Coloque-se em Deus! Coloque-se em Deus! Una-se a Ele 
com a parte mais sublime de sua alma, viva Nele... Recorra 
a Maria, que ela o ajude. Na Sagrada comunhão  entregue- 
-se totalmente a Jesus e peça-lhe que Ele tome posse de seu 
interior, de sua vontade, de sua memória, de seu corpo...  que 
se aposse de você e o una totalmente a si...”.

4 Ibid. “Abandone-se ao amor de Deus... ao que Deus, seu bom Pai 
lhe mandar. Não peça, nem recuse nada, só abandone-se nas 
mãos de Deus e esteja disposto ao que ele queira lhe enviar”.

5 Ibid. ”Doe-se a Ele com amor e confiança absoluta, mas doe-se 
confiadamente, sem temores, não como a um tirano mas como 
a um Pai bondoso. Quão suave é saber que Deus é realmente 
nosso Pai. Confie nele, Irmão, entregue-se a Ele, dê-lhe suas 
misérias, sua indigência, deixemos nossos pecados  nessa 
fogueira imensa, infinita de amor e de misericórdia que é seu 
Coração...”. Mensagem registrada um mês antes de morrer, 
em Queimar a Vida, p. 306-307.

6 Basílio,  outro Champagnat, p. 21. Esta página oferece o 
testemunho completo.

7 Março de 1954.

8 Diário pessoal, direção de 8 de maio: “Na oração, trate de 
fazer oração de simplicidade adquirida: ‘olhar e amar’. 

9 Abril de 1954.

10 Diário pessoal, 23 de abril de 1954: “Dá-me muito gosto, 
Irmão, que tenha compreendido que a comunicação com Deus 
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na oração vai na proporção da generosidade que tenhamos 
para Ele. Deus se dá a nós na medida proporcional como nós 
nos damos a Ele. É uma ilusão querer gozar de íntima união 
com Deus e não ser generoso.

Uma vida de grande união com Deus e ao mesmo tempo uma 
atitude mole, egoísta, que se busca a si mesma, cômoda, 
não podem coexistir... O habitual é esta ação recíproca que 
aparece em círculo: mais generosidade traz mais amor a 
Deus, e esse amor mais intimidade, mais generosidade e 
assim sucessivamente.

11 Ibid. “Você tem razão, a vida religiosa segue-se por amor, ou 
não se segue... Tem razão em ter seguido a vida religiosa por 
amor, na realidade, esta é apenas o meio externo de onde 
deve crescer, aumentar, cultivar a vida interior, o amor”. 

12 Na Circular sobre a obediência, p. 31-32. Basílio dirá que só 
aquele que ama sabe ler a vontade de Deus. E na Circular 
sobre a Oração, p. 336-337, escreve que a vida religiosa “se 
vive no patamar do generoso e do magnânimo”.  

13 Diário pessoal, encontro de 28 novembro de 1955: “Exortou-
me a ficar em paz completa, sem preocupações, abandonado 
nas mãos de Deus”.

14 Ibid. “Tem razão Irmão, em sentir essa desproporção, entre sua 
missão  e nossa virtude. No entanto, você não está aí por gosto, e 
sim por obediência, e se Deus o colocou ali é que ele o ajudará...”.

15 Ibid: “...Creio eu, Irmão, que Deus quer de você, uma 
comunicação mais íntima, uma permanência constante em 
sua presença... Irmão, vê que já é muita insistência de Deus 
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para com você pedindo-lhe esta vida de união, esse contato 
permanente; esta inspiração repetida não pode vir senão do 
Senhor... para que você seja um instrumento mais útil para 
sua glória e para o bem dos demais”.

16 Rvdo. P. Martínez
a) Aprenda a viver de fé: a fazer as coisas por convicção e 

não por sentimento. Se Jesus lhe retirou suas consolações, 
(comparação com  o garotinho) vá atrás Dele, como o 
último de seus criados, como o cego que o seguia com a 
multidão e o último de todos.

b) Compreender o amor que Jesus nos tem, é uma graça 
especial que Jesus concede gradualmente na proporção de 
nossa fidelidade para com Ele. Se nos concedesse essa graça 
de uma vez, talvez por nossa pouca virtude nos fosse nociva.

c) Que faria você com uma criança que se quer corrigir e 
depois recai? – teria paciência e o avisaria. Pois bem, tenha 
paciência. Somos pobres, nada podemos, mas Jesus, sim 
pode; peça muito a Ele, que o ajude a sair de seu estado, a 
avançar. Eu o recordarei na Santa Missa.

d) Jesus está triste porque você neste ano não aproveitou 
muito das graças que Ele lhe concedeu. Não alcançou o 
grau de perfeição nem de santidade que Ele lhe havia 
assinalado. Que bondade e que amor tão grande de Jesus, 
para com você ao conceder-lhe tantas graças, luzes, apelos; 
e, ao mesmo tempo, quanta  ingratidão de nossa parte, 
quanto desperdício de suas graças. Humilhe-se diante 
Dele, peça-lhe perdão, mas que tudo isso vá acompanhado 
de muita confiança porque Jesus é bom e misericordioso.
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Una seu sacrifício ao Dele, e isto com alegria; prometa-lhe 
para o ano entrante, evitar essas faltas, esses desperdícios. 
Entregue-se todo a Ele sem reservas. Recorra a Maria, que 
esta Boa Mãe, apresente sua oferta a Jesus e que Ela o ajude a 
mudar de conduta.

Suas Regras, nas que encerram a perfeição do religioso, não se 
aparte nunca delas, siga-as fielmente, observe-as com amor.

(Ao sair de Queretaro)
E agora que vai sair, cuide, sobretudo, de duas coisas: sua 
meditação bem-feita, cada manhã e sua união com Deus. 
Esta união com Deus lhe é sumamente necessária, porque 
sem ela, sua vida se torna vazia, oca, perdida e todo um 
torvelinho o arrastará, acabando com sua vida interior. Esta 
união com Deus há de ser nossa  grande aspiração, ela é nosso 
Céu, mas Jesus não dá este Céu senão na medida em que nos 
sacrificamos por Ele.

Também conserve sempre duas grandes devoções:

1 Uma grande devoção a Jesus Sacramentado. Não passe 
nenhum dia sem que você vá fazer uma visita a Jesus 
Sacramentado, mas não uma visita às carreiras, uma visita 
repousada, atenta, fervorosa; e quando sinta tédio, cansaço; 
quando se encontre só ou combalido, nas dificuldades com 
seu Superior, Irmãos, ou alunos, nas penas e humilhações, 
quando já não puder mais, vá aos pés de Jesus sacramentado 
e conte-lhe tudo, diga-lhe suas penas e que Ele seja seu 
consolador, seu diretor, seu pai.

2 Também tenha uma grande e filial devoção à Santíssima 
Virgem; recorra sempre a Ela em suas penas e trabalhos, 
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confesse-se todo a Ela, pois, ninguém pode compreender 
melhor o coração do filho senão a Mãe.

Reze por mim, isso sim lhe peço, peça muito por mim.

Sim, Rev. Padre no momento do clero, todos os dias o senhor 
ocupará um lugar muito especial.

17 Conselhos na confissão anual
do Retiro de 28 dias (17 dez. 51)

Irmão, Um só ato de caridade perfeita, apaga a multidão dos 
pecados. Faça-o. Nosso Senhor disse à Irmã Josefa Menéndez, 
“Já não me fales de pecados, fala-me de amor”.

Coloque-se em Deus! Coloque-se em Deus! Una-se a Ele 
na parte mais sublime de sua alma, viva Nele. Repare seus 
inumeráveis pecados por atos de perfeito amor. Recorra a 
Maria e que Ela o ajude. Na Sagrada Comunhão entregue-se  
totalmente a Jesus e peça-lhe  que tome posse  de seu interior, 
de sua vontade, de sua memória, de seu corpo etc, que Ele 
se aposse de Você e o una totalmente a si. Repita sempre o 
oferecimento de Santo Inácio: “Tomai, Senhor...”.

17ª Conselhos sobre o falado na direção de 28 de dez. de 
1951 (Grandes Exercícios) 

(Havia falado a ele dos três grandes apelos, sentidos durante 
o retiro:
1 – Apelo ao amor de Deus
2 – Apelo à devoção à Santíssima Virgem
3 – Apelo à caridade fraterna
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E de como não estava com disposição de fazer o terceiro grau 
de humildade e da inquietação que me vinha dele!

Abandone-se ao amor de Deus e ao que seu bom Pai lhe 
mandar. Você não peça, nem recuse nada, só abandone-se nas 
mãos de Deus e esteja disposto ao que ele lhe queira enviar. 
Não creio que esta sua disposição seja ofensiva a Cristo de 
nenhum modo; ao contrário, disse o P. Columba Marmión, 
que há almas que não avançam por enganar-se crendo estar 
num grau superior de santidade àquele que se encontra na 
realidade. É preciso ser humilde como o publicano que só 
pedia misericórdia.

Se estivermos na via purgativa não há porque querer proceder 
como os que estão na via iluminativa ou unitiva. Não se 
preocupe, pois, por isto, diga a Jesus que você O ama e quer 
sem cessar crescer em seu amor, e que com sua graça, mas só 
com ela e por ela, espera chegar aos cumes do amor algum 
dia. “Or pati, or Mori”- Sta.Teresa

“Pati et non Mori”, “Pati et contemnere pro te, João” - S. João 
da Cruz.

Os graus de humildade correspondem aos graus do amor. A 1m3 
de osso em um bloco corresponde 1m3 de espaço para recebê- 
-lo. O grau de humildade é o grau de seu amor porque na medida 
em que nos esvaziamos de nós, Deus nos enche de seu amor.

Esse insistente chamado que Deus lhe faz a amá-lo mais e 
mais, é prova bem clara da vontade de Deus, Deus o ama e se 
manifesta a você em especial tantas vezes e de tantos modos.
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Ama-o, pois, cada vez mais e realiza tudo em espírito de amor! 
Ordena toda sua vida, para o amor e pouco a pouco vá subindo 
até os cumes do amor. E que esse amor o leve a unir-se mais 
e mais a Cristo. Repita-o muitas vezes a Jesus que se entrega 
totalmente a Ele, e pede-lhe que se aposse de você; à força de 
insistir-lhe, de oferecer-se, de repetir-lhe, Ele terminará por 
apossar-se de você, de seus pertences e sentidos, de enchê-lo 
de seu amor e de transformá-lo Nele. Não se esqueça também 
de sua Santíssima Mãe, a Santíssima Virgem.

Também lembre-se de que o amor sem obras não é amor. 
O amor é ativo; o amor se prova pelo sacrifício e pela obra. 
Ame-o, pois, mas imolando-se, sacrificando-se ao que agrada 
a Jesus. O amor é a lâmpada, a luz, o sacrifício, o azeite; sem 
azeite se apaga a lâmpada, sem sacrifício se acaba o amor. 
Entregue-se muitas vezes a Jesus, pede-lhe que tome posse 
de você; insta-o e Ele acabará por apossar-se de você, uni-lo a 
Ele, transformá-lo Nele e inflamá-lo em seu amor.

18 (Com esta chamada todas as outras empalidecem e nela 
renascem em meu coração.) Grandes exercícios. Um apelo ao 
amor. Retiro de 1951 = Grandes Exercícios.
Este apelo iniciou depois de minha confissão com o Rvdo. P. 
Martínez e se confirmou plenamente numa conversa do P. 
Sanchez Hidalgo. Depois de fazer uma extensa e abundante 
confissão dos pecados do ano (ano em que se haviam acumulado 
os pecados veniais deliberados, as infidelidades à Regra e à 
graça, aos maus exemplos e naquele que a vida espiritual havia 
sido quase nada), confissão a que, ainda que bem disposto, 
ia sem obstáculo, com tranquilidade inexplicável e com a 
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recordação das grandes verdades que acabava de meditar e que 
por momentos quase me haviam feito desesperar.

Pois bem, depois da confissão, nos conselhos, Deus se dignou 
colocar nos lábios do Rvdo. P. Martínez estas palavras ditas 
por Jesus a uma alma santa: “Não me fales de pecados; fala-
-me de amor!, e continuou: “São muitos seus pecados, mas a 
caridade tudo apaga. Faça atos de caridade perfeita”.

Saí da confissão completamente tranquilo ou as palavras 
primeiras se cravaram em minha alma como uma espada e 
voltavam sem cessar à minha mente enchendo-me de luz, 
de consolo e de amor. Sentia nelas a dor, o fastio do Sagrado 
Coração de Jesus por tanto pecado, seu cansaço, e seu desejo 
de buscar refúgio e consolo de tantas ofensas no amor das 
almas consagradas.

Tem sede de amor, é mendigo de amor! Eles me significavam 
também o perdão completo do Sagrado Coração de Jesus “Não me 
fales de pecado (abandona-os à  minha misericórdia), fala-me de 
amor”. Jesus tem necessidade de meu amor, solicita-o, me pede. 
a) Como meio de reparar e consolar (“Se lhe perdoou muito é 

porque amou muito”).
b) Como meio de dar gosto, dando satisfação a uma 

necessidade de seu coração.

Resposta a este chamado; Sim, Jesus meu, quero, anseio 
amar-te mais e mais.

Quero amar-te sem medida, com todas as minhas forças, 
com um amor intenso, generoso, verdadeiro com um amor 
apaixonado. Quero que minha vida seja um grito de amor para 
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ti, que queres meu todo. Que cada pulsar do meu coração, 
que cada respiro meu, que cada atualização ou exercício das 
faculdades corporais e espirituais te diga, Senhor, que te amo 
e quero viver para Ti. Quero falar-te continuamente de amor. 
Quero amar-te, Senhor, porque és infinitamente amável, porque 
és imensamente digno de amor. Quero amar-te por gratidão ao 
amor que me tens (amor inegável, amor manifestado em teus 
grandes mistérios, nos múltiplos e assinalados favores que me 
tens concedido).

Faze que compreenda plenamente esse amor para amar-te 
mais e mais.

Na meditação sobre Maria Magdalena esse apelo se confirmou. 
Minha vocação devia ser o amor, minha vida toda um ato 
contínuo de amor a Jesus. Devo amar muito por gratidão do 
muito que Ele me perdoou.

Durante vários dias, estas ideias se apoderaram de minha 
alma de tal modo que era uma necessidade imperiosa o amar.

Todos os demais apelos nos custam, mas deixavam de ser 
apelos para fazer algo por esse mesmo objeto, devia segui- 
-los, mas só por amor.

Com efeito: perseverar sempre em minha vocação, ser 
um grande apóstolo, ser um modelo da Regra, exercitar a 
caridade fraterna etc. sim, mas não por vocação, nem pelo 
apostolado, nem pela Regra, obediência, e nem apenas pelos 
Irmãos, só por amor.
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Quero amar-te Jesus, para satisfazer um veemente desejo de 
teu Coração Santíssimo que pede, tendo muitíssimos amantes 
e muito perfeitos no céu, o amor desta terra, meu amor!

Quero amar-te, pois para agradar-te, Senhor, mas também para 
satisfazer uma necessidade imperiosa de meu pobre coração.

Senhor, conserva e acrescenta mais e mais esta necessidade 
de meu pobre coração!

Quero amar-te, Coração divino, porque quero corresponder a 
teu perdão. Senhor, antes que eu te amasse, tu me amaste, me 
chamaste a Ti e me perdoaste aquela vida, Senhor, cheia de 
graves pecados. Quando nos meus primeiros anos de vida de 
apostolado comecei a ser-te infiel e andei tanto no caminho da 
tibieza, da infidelidade e do mau exemplo, tua bondade soube 
atrair-me de novo a Ti, e perdoar-me essas faltas que te afligiam 
no coração.

Por toda tua misericórdia quero amar muito, imensamente.

Quero amar-te, sentir, Jesus meu, para consolar teu coração 
adorável, para reparar tantas ofensas que recebes cada dia.

Senhor, quero ser uma dessas almas consagradas a teu amor 
que querem dar-te amor, muito amor em troca de tantas 
ofensas que recebes dos homens aqui tens meu coração, 
Senhor, vem descansar nele, quero que nele encontres o amor 
e a amizade que encontravas em Betânia.

Sim, Senhor, quero amar-te, mas não só pelo gozo que este 
pode trazer-me nem pelo beneficiado que posso ser eu, mas 
pelo que podes obter (...) de meu amor.
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Ó Jesus, por isso, porque quero corresponder ao teu apelo 
sobre o amor, vou procurar, Senhor, ficar sempre a teu lado 
por amor e por ele fazer tudo do melhor modo possível.

Vou procurar, também, multiplicar meus sacrifícios para ti, 
para que vejas, Senhor, que meu amor não é só de palavra, mas 
de obra. Por ti Senhor, vou procurar fazer da minha vida, uma 
vida de Regra, já que esta é tua vontade. Assim, pois cada ação 
feita junto a ti, por amor e pelo melhor possível, vivendo a vida 
da regra. Ao constar teu chamado, Senhor me vejo que não sou 
senão uma pobre alma imperfeita, miserável, que não mereço 
nem mesmo caminhar pela via do amor. (Não por ficção digo 
isso, nem porque pensava que fosse um exercício de humildade, 
mas porque assim é.)

Não sou senão o pobre publicano que à porta de teu templo 
imploro tua misericórdia. Não sou digno do teu amor nem de 
tua intimidade, no entanto, se tua imensa bondade quer me 
levar pelas vias de teu amor, Senhor te seguirei, mas faz que 
eu nunca  me esqueça quem sou. Senhor, por meus pecados 
me fiz indigno de tudo, mas substancialmente me tens feito 
para ti, para viver teu amor, não posso pois renunciar a ele 
apesar de minha indignidade.

Jesus leva-me até as alturas de teu amor. Até onde foram teus 
santos, ainda que signifique vida de imolação e de pobreza, 
em uma palavra de dor e de cruz. Eu por mim mesmo não 
posso nada, mas de tua graça espero tudo Jesus, faz-me 
crescer em teu amor. E que conforme cresça, Jesus, em teu 
amor, me transforme mais e mais em ti, até à identificação, 
me entregue totalmente a ti, para que possa dizer: “Já não 
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vivo eu  mas é Cristo que vive em mim”; Jesus não me deixes 
às minhas próprias forças, faze que eu seja todo teu, apossa- 
-te de mim e acende-me em teu amor!

19 Procure esforçar-se por adquirir um modo de oração mais 
simplificado. Podemos e é conveniente tender à oração de 
simplicidade, adquirida. A infusa, já depende de Deus (e não 
de Deus e nós.), mas a adquirida, mediante a graça divina, 
podemos chegar a ela.

Para isso procure não se cansar com silogismos e afetos 
metodologicamente levados; ponha-se simplesmente na 
presença de Deus, una afetuosamente a Ele sua inteligência e 
sua vontade e deixe-as descansar Nele, numa espécie de visão 
superior e afetiva. Esta classe de oração, não é cansativa, ao 
contrário, é descanso das faculdades em Deus.

20 Dá-me muito gosto, Irmão, que tenha compreendido que a 
comunicação com Deus na oração acontece na proporção 
da generosidade que tenhamos para com Ele. Deus se dá a 
nós na medida da proporção de nossa entrega a Ele. É uma 
ilusão querer gozar de uma íntima união com Deus e não ser 
generoso. Uma vida de grande união com Deus e ao mesmo 
tempo uma atitude frouxa, egoísta, que se busca a si mesmo, 
cômoda, não podem coexistir.

O ordinário no plano divino é que, quanto mais generosidade, 
mais oração; há casos, raríssimos, em que sem essa 
generosidade, Deus se manifesta às almas, por exemplo: a 
conversão de São Paulo, mas esses casos são extraordinários.
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O ordinário é esta ação recíproca que parece um círculo: 
mais generosidade traz mais amor a Deus, e esse amor, mais 
intimidade, mais generosidade, e assim sucessivamente. 
Doe-se, pois, querido Irmão com toda generosidade a Deus 
nosso Senhor.

Você tem razão, vive-se  a vida religiosa por amor ou não se 
vive... Enquanto uma alma  busca a si mesma, enquanto não 
se esquece de si, não avança  realmente na santidade.

Tem razão de ter seguido a vida religiosa por amor; na 
realidade, esta é só o meio externo onde deve crescer e 
aumentar, cultivar-se a vida interior, o amor.

21 As securas podem vir de três causas:
a) De causa física: o sentido não está capacitado ou na 

disposição de atuar.
b) De causa moral: faltamos e Deus quer corrigir nossa 

infidelidade.
c) De causa divina: Deus quer nos provar, e purificar nosso 

amor; quer que cresça em seu amor, mas num amor puro, 
desinteressado, que não se busque a si mesmo. O Senhor 
quer apartar-nos de uma espécie de gula espiritual, da qual 
fala São João da Cruz.

Se apesar da provação e secura, continuamos servindo a Deus, 
então Ele se comunica às almas com maior número de graças. 

Se sobrevier sobrecarga de trabalho, avise antes os superiores; 
se eles estão de acordo, já é sinal claro da vontade divina e, 
então, sigamos em frente.
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Procure relacionar a união a Deus com a união a Maria. Nosso 
Senhor gosta que honremos sua Mãe, e honrando-a honramos 
a Deus. O melhor é unir as duas coisas.

Na oração, trate de fazer oração de simplicidade adquirida: 
“mirar e amar”. Mas se durante a oração se sentir chamado a 
fazer tais ou quais afetos, faça-os, pois é sinal de que Deus os 
quer. Procure não negar nada a Deus, mas Deus também quer 
que descansemos... quando a música o descansa, ouça-a, mas 
com essas intenções: “Deus meu, queres que eu descanse e 
eu vou fazê-lo por teu amor, para te servir melhor”, quando 
não estiver cansado, então faça o sacrifício dela, também por 
amor a Deus.

22 Procure evitar essas faltas. Quando são involuntárias 
não devem preocupar-nos. Mas a partir do momento em 
que advertimos a falta, há que retificar nossa atitude 
imediatamente; elas são a causa de que Deus não nos esquece 
propriamente, porque um pai nunca se esquece de seu filho, 
mas, sim, que aparenta esconder-se. Lute por servir a Deus 
com todo o coração, trabalhar unicamente para sua glória.

23 Quando se está mentalmente cansado não se pode meditar. 
Una então suas impotências às impotências de Cristo homem 
e oferece-as a Deus. “Senhor, te dou o que posso, mas também 
te ofereço o muito, o muitíssimo que não posso”. Dizia ao 
padre que cada vez me sentia mais e mais desanimado, frente 
à missão de educação de juvenistas... motivo, o exemplo do 
Ir. Daniel; a influência imediata de sua virtude sobre eles; eu 
sentia que quanto à virtude estava muito distante (e é com 
virtude, sobretudo, que se fazem as obras de Deus). Respondeu 
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-me: “Tem razão, Irmão, em sentir essa desproporção, entre a 
missão e nossa virtude. Entretanto, você não está aí por gosto, 
e sim por obediência e se Deus o colocou aí Ele o ajudará. Disse 
o Padre Mateo Croley, que quando nos esquecemos de nós 
mesmos trabalhamos por Deus, o Senhor se vê comprometido 
de ajudar-nos para que o peso de nossas misérias leve sua 
obra adiante e frutifique em grandes obras”. 

Para isso, Irmão, busque de coração só a glória de Deus e 
exclame como o Apóstolo: “In infirmitatis meis gloriabor”, e 
pense nele: “ Omnis possum in Eis qui me confortat”.

24 (Dizia-lhe que me afligia ver que passavam os meses e anos 
e não crescia no amor de Deus). O chegar ao cume do amor é 
efeito de duas coisas:
a) do sacrifício pessoal, a entrega total a Deus, e
b) a ajuda da graça divina.

Se começarmos com negar coisas que nosso Senhor nos 
pede, é claro que estorvamos nossas ascensões; por outro 
lado, recordamos que nada podemos sem sua graça; e por 
outra, peçamos muito a Jesus. Roguemos que seja Ele quem 
vem realizar a obra de seu amor em nós. Santa Teresa, cuja 
festa acabamos de celebrar, passou muitos anos em sua vida 
medíocre... não dava a Jesus os sacrifícios que Ele pedia. Não 
se tratava de faltas à Regra, pois estavam permitidas por ela; 
tratava-se de falta de generosidade para com Jesus. Até que 
um dia, diante de um crucifixo compreendeu o que havia 
sofrido Jesus e então lutou e se rendeu. Isto é, reconheceu 
diante de Jesus que tinha fracassado apesar dos esforços; 
que agora, por favor, trabalhasse Ele em torná-la sua; e 
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desde então sua vida foi uma série de múltiplas ascensões 
espirituais. Ascensões, Irmão, rendamo-nos ante Jesus e 
confessemos nosso fracasso; peçamos-lhe que Ele nos ajude 
a glorificá-lo, amá-lo e servi-lo totalmente. Nossa vida acaba 
e talvez não cheguemos até onde Deus queira. Lutamos para 
melhorar para poder amá-lo e servir como Ele quer ser amado 
e servido.

25 Irmão, tudo o que me diz afiance em você a humildade e a 
confiança. Experimente, por um lado, a necessidade de ser 
todo de Deus, e, por outro lado, a tristeza de ver  que ainda  há 
muitos atos de egoísmo. Estes que produzam humildade em 
seu coração ao ver quão pobres somos e quão distante anda 
nossa virtude de nossos desejos.

Mas, ao mesmo tempo tenhamos confiança na bondade 
divina e confiantes em que Deus é nosso Pai e quer nos 
ajudar, esperemos conseguir chegar ao cume do amor; 
de ser capazes de viver só por Ele, para fazer sua vontade 
especialmente quando ela vai contra nossos gostos, quando 
Ele não acaricia nossa sensibilidade, sua vontade ainda que 
nos sintamos secos; porque há perigo que no fervor sensível 
nos busquemos a nós mesmos. “É preciso que Ele cresça e que 
eu diminua”, ou como dizia São Paulo; “cupio dissolvi et esse 
tecum”. Que preciosas frases? Realize-as em sua vida.

26 Direção tida antes de minha saída para o retiro no início do 
meu primeiro ano de diretorado e quando ainda não sabia 
da minha ida ao México para regulamentar minha viagem ao 
Segundo Noviciado, ou simplesmente para fazer meu retiro 
anual. Depois da direção seus conselhos foram afinadíssimos. 



CADERNO 13: DIÁRIO PESSOAL E NOTAS ESPIRITUAIS 263

As Notas Espirituais de 1986

Exortou-me a ficar numa paz completa, sem preocupações, 
abandonado nas mãos de Deus.

Indicava-lhe eu que de qualquer modo, queria preparar minha 
alma para o retiro, e deixar que Deus falasse nele, pedindo 
quanto custara... sim, Irmão, agradeça ao Senhor, “aqui estou 
pra fazer tua  vontade”, “mostra-me, Senhor teus caminhos”.

Abra a porta, Irmão e que o Senhor faça o que quiser... Ele lhe 
pedirá o que lhe pareça, o que diga nosso Senhor no retiro, 
creio eu Irmão que Deus quer de você uma comunicação mais 
íntima, uma permanência mais constante em sua presença. 
Pelo menos é o que me parece; Irmão, veja que já é muita a 
insistência de Deus a você, pedindo-lhe esta vida de união, 
este contato permanente, esta inspiração repetida só pode vir 
do Senhor. Portanto, estou de acordo se o Irmão Provincial lhe 
permite que em vez do estudo religioso, agora que você não 
pode fazer meditação pessoal, faça meditação. Mais se aprende 
a conhecer com a visão lírica do  que com a reflexão de São 
João da Cruz, sem dúvida alguma, tiro mais conhecimento de 
Deus com minhas meditações (estudos), que de seus estudos. 
Vá, pois, Irmão com a alma aberta à graça e que Deus Nosso 
Senhor opere sobre ela; dê ao Senhor quanto lhe peça para que 
depois sua alma seja toda de Deus, não por orgulho e satisfação 
própria, mas para que você seja um instrumento mais útil para 
sua glória e para o bem dos demais. Talvez Nosso Senhor peça 
a você que dê menos cuidados e tempo ao mundo para  dar 
mais atenção a Ele, para adentrar-se mais Nele. 
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27 Conselhos à base de minha nomeação como Diretor do Juvenato.

1 – Padre Martínez:
Você não buscou, nem desejou, nem quer isso; tenha confiança, 
Deus o quis, Ele o ajudará. Quando Deus nos encarrega de 
uma missão e sentindo-se pobre a alma, se confia em Deus e 
só busca a Glória de Deus e o bem das almas, esquecendo-se 
de si, então Deus responde por ela e toma a peito levar essa 
obra adiante. Tenha, pois, confiança e espere muito em Deus.

(Prestava-lhe contas do resultado de meus exercícios, das 
dificuldades havidas, do fato de quase não poder rezar etc.)

“Isso é precisamente o que Deus queria, talvez colocasse 
muita confiança em si mesmo e muito pouca em Deus... Por 
isso o Senhor quis que toda sua boa vontade e seus esforços 
fracassassem para que se abandone a Ele, para que deixe em 
suas mãos tudo, para que confie só Nele e saiba que o fruto 
que obtiver em seu retiro deve só a Ele.

(Falava-lhe do terceiro grau de humildade... A promessa feita.)

Sim, meu Irmão, muito bem, mas isso sim, se em todas as 
vias se necessita a graça e o concurso divinos, nesta via da 
espiritualidade, em que se renuncia   tudo, não se pode dar um 
só passo sem Deus; assim é que aqui, mais que nunca, deve 
reinar uma grande humildade e um total abandono em Deus.

(Falava-lhe, enfim, do convite que tinha sentido no retiro 
de marcar muito, mas muito, a linha sobrenatural sobre 
meu apostolado. Dizia-lhe que temia que os meios naturais, 
qualidades e facilidades que Deus me havia dado, por minha            
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torpeza, me levassem a confiar demais em mim, e a descuidar 
do fator sobrenatural.)

Com efeito, Irmão; necessita esperar tudo de Deus; no 
plano sobrenatural é o que mais devemos buscar; em nosso 
apostolado; agora que tem o cargo de Diretor, vê que esse 
chamado foi providencial em vista do que o esperava. (Vou 
pedir muito por Você)...

Nosso Senhor o veio preparando lentamente para essa 
vocação dentro da vocação, o diretorado na casa de formação. 
Tenha confiança em Deus e abandone-se à sua providência, 
Ele o ajudará. Agora, mais que nunca vou pedir por Você, por 
quem  diariamente peço... Você não me esqueça, tampouco.

28 Irmão meu, devemos ser ao mesmo tempo pacientes e leais 
conosco mesmos. Pacientes, porque somos como crianças, 
principiantes na virtude. Tem-se paciência para uma criança, 
mas, por outra parte, devemos ser leais para reconhecer essas 
faltas e tratar de corrigi-las.

Meu Irmão, oriente sua vida para Deus, faça tudo por seu amor, 
para sua glória, e doe-se a Ele com amor e confiança absolutas, mas 
doe-se a Ele confiadamente, sem temores, não como a um patrão 
tirânico  e sim como ao Pai bondoso. Que suave é saber que Deus 
é realmente nosso Pai. Confie Nele, Irmão, entregue-se a Ele;  
doe-lhe suas misérias, sua indigência, deixemos nossos pecados 
nessa fogueira imensa, infinita de amor e de misericórdia que 
é seu Coração, para que Ele a consuma, igualmente abandone- 
-lhe suas preocupações; Ele cuidará delas... ” Jacta curam tuam 
in Domino”, e você só se preocupe em amar e glorificar, em ir ao 
Senhor pela via do amor... até os cumes do amor. 
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Sua debilidade não o importuna, “In infirmitatis mei 
gloriabor, libenter”; entretanto, o Apóstolo acrescenta este 
provérbio para dar ênfase ao seu pensamento, “para que em 
mim se manifeste a virtude de Cristo”; Que belo pensamento! 
Siga-o você, Irmão.

29 O nome correto é Dionísio, como ele escreverá mais longe. 
O “D” que precede corresponde ao título usual que se dá na 
Itália aos padres: Dom.

30 AFM 51.09 – D3 – Autoridades Civis: cartas datadas de 24 
outubro de 1970, 19 de outubro de 1972 e de 23 julho de 1974.

31 Como o Ir. Basílio gostava de ir à Casa do Divino Mestre (em 
Ariccia, sobre o lago Albano, perto de Roma) para escrever 
suas Circulares, e onde o Bem-aventurado Alberione lhes 
celebrava a missa; pode ser que ele tenha encontrado o Padre 
Dionísio nesta casa.

O Padre Dionísio Pettinati morreu em 14 de julho de 1991. 
(Tendo pedido ao Ir. Gabriel Michel se ele sabia algo do retiro 
em Saulchoir e do Padre Dionísio, ele me respondeu por fax em 
30 de abril de 2004: “Sobre o que tu me pedes eu estou antes 
desprovido. Não tenho nenhuma ideia deste retiro de Saulchoir. 
Quanto ao Diretor espiritual eu tenho somente uma vaga ideia 
do nome: Dionísio Pettinati. Ele tinha certamente muitos 
contatos com os Padres de Dom Alberione e eles lhe pediram 
de pregar retiros ou de intervir em certas de suas reuniões 
(Capítulos?). O Divino Mestre é um lugar onde ele esteve e onde 
nosso Conselho Geral esteve. Deve haver alguns padres entre 
eles que saberiam alguma coisa; mas precisaria contatar seus 
octogenários ou setuagenários ainda vivos depois de 40 anos”.
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“No início seu diretor espiritual era o padre Borboux, S.J., 
que um dia me deu a entender que Basílio poderia ter sido 
favorecido  de alguma graça ‘mística’ mas Borboux morreu 
nos anos 1970. Foi, talvez, então, que ele teria escolhido 
alguém dos Dom Alberione. Eles eram também, me parece, 
entre os mais zelosos em difundir suas circulares”.

32 1) Nunca antes havia sentido tão impotentes e tão 
minúsculos meus “atos ativos” para purificar-me e, 
sobretudo, para unir-me a Ele.

2) Reconhecimento de uma ânsia grande de amor e estar 
em contato com Ele e de deixar todos os obstáculos.

3) Ânsia grande de pedir-lhe insistentemente que Ele me 
purifique, ... mas não me atrevo a lhe pedir,  talvez 
isso seja disfarce, preguiça, refúgio em minha covardia 
de esforço ou engano sobre o momento de pedir essa 
purificação... Venço-me logo e lhe peço pondo toda 
minha alma nessa petição.

4) Sentimento de miséria. Como uma evidência progressiva 
à qual resistia, mas que pouco a pouco se impôs. E que 
não sei se é uma nova luz sobre minha vida habitual que 
faz ver uma iluminação mais viva, uma miséria que antes 
não se via ou então trata-se que agora decaí, entrado na 
tibieza, multiplicam-se as faltas na minha vida.
Esta evidência se apoia não tanto em atos quanto numa 
espécie de visão do fundo da alma, como algo escondido 
que aflora, como algo potencial que quisesse por 
surpresa aproveitar das ocasiões e do descuido.
Exemplo: Sobretudo, avareza espiritual, gozo com 
triunfos, crassa sensualidade, fino orgulho e, sobretudo,  
dissimulação, mentira, autojustificação.
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5)   Medo de mim mesmo com a vida espiritual, sobretudo do 
que pedimos a Deus, do que digo ao Diretor Espiritual, 
do que faço.
Perco tudo, até o bem... temo enganar e enganar-me...  
assumir para mim poses de comediante. Eu me torno um 
estorvo para me aproximar de Deus.
Nestas circunstâncias atuo fechando os olhos e me 
lanço em seu seio... E lhe peço ser sincero em minha 
ascensão... Que não deixe me enganar! Que não deixe 
permanecer na obscuridade aquele clandestino que eu 
quisera ocultar! Que eu o faça sair à luz com tal claridade 
e me ajude à vontade para imolar-se de imediato. Que 
queime sem compaixão tudo o que estorva sua ação 
em mim, sobretudo aquilo que eu enganando-me evito 
queimar!

6) Senti como nunca, muito perto de mim, a realidade do 
pecado grave. Sinto que entre mim e a queda não há 
quase nada... Bastaria tão pouco para que uma pessoa 
como eu se dobrasse com tudo e as convicções morais, 
em qualquer momento, se a mão de Deus não a sustenta 
em seu amor e com sua graça. Sinto  perto a  possibilidade 
de pecar!

7) Agora como nunca sinto que a santidade vem Dele. É 
a obra do Espírito Santo. Tudo o que a melhor e mais 
generosa alma faz, com relação à santidade, é necessário, 
não se pode descuidar, mas é nada, um nada que Deus 
quer, sua opinião, balbuciamentos, a obra esplêndida 
do templo interior a faz bondade de Deus. Essa obra de 
misericórdia e de amor.
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Efeitos de toda esta circulação:
1) Desejo imenso Dele.
2) Desejo de deixar o que é meu.
3) Desejo de não jogar fora, de não estorvar, de ser 

sincero, de não me enganar, de ver a luz.
4) Ânsias que Ele me purifique, ânsia que se faça paz e 

limpidez na minha alma!
5) Na parte ativa; ser mais fiel, apesar de que Ele previu 

os frutos do meu Eu. Não evitar nenhum esforço.

33 1 – Indica-me a riqueza de personalidade humana e 
espiritual que Deus me deu.
2 – Como esses dotes atraem a ação, o dom de si, a se tornar 

uma pessoa “comida”  pelos outros.            
3 – Perigo real de que: o homem   encubra  Deus (eu a Ele), 

que a ação me empobreça. É um verdadeiro perigo a que 
me inclinam minhas qualidades e natureza.
Como consequência, quando sinto que a ação, o trabalho e 
o diálogo com os Irmãos me mantêm em intimidade com 
Deus as coisas vão bem... do contrário  resiste.
Além do mais, não buscar tanto a previsão e a perfeição 
na preparação; ao mundo e às crises da Igreja hoje, não a 
salvarão convênios, cursillhos, pesquisas, conferências, 
senão SANTOS HOMENS DE DEUS que transmitam o 
fogo e a necessidade de Deus (narrou-me bondosamente 
a experiência de 3 anos... toda manhã apaixonado por 
Deus até depois de almoçar). Era a luz, o gozo, a paz 
maravilhosa. ISSO LHE RECOMENDO.
Recordei o Superior-Geral Barbabitas e insistiu, ao 
contrário:
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1 De não me preocupar com a pequenez dessas tensões 
inter-humanas narradas que sempre acabaram com um 
fim positivo.

2 De não me preocupar com a canseira da figura exterior... não 
é meu caminho (de acordo  com o exemplo de São Paulo).

3 De não ocupar-me excessivamente do regulamento... 
como Superior-Geral. Não é fácil poder seguir o horário... 
Em troca, sim (o esforço pela fidelidade cotidiana aos 
exercícios de piedade, com liberdade, respeito só ao 
tempo) e aos esforços pelos exercícios de superação. 

4 Não ao voto... não julgou prudente sobre exercícios de 
piedade... aceitando o esforço em troca deve fazer-se...
aceitando alguma que outra exceção fundada.

5 Sobre vida comum: flexibilidade: a vida comum é o 
amor! a caridade!.
TERMINO INSISTINDO MUITO SOBRE O QUE DEUS 
PEDE ANTES DE TUDO MINHA SANTIDADE. A ESPERA É 
TRANSCENDÊNCIA DEFINITIVA PARA MEU INSTITUTO 
E ELE ESPERA MUITO DE MINHA AÇÃO EM USO.

Dois resultados finais:

1 Se desde o ponto de vista externo a quantidade de 
trabalho que me abate justifica verdadeiramente a 
omissão de uma parte da oração, do outro ponto de vista 
muito mais verdadeiro, Deus quer que faça a oração e 
bem-feita (com o espaço psíquico, a paz e o amor que só 
a tornam fecunda para o que necessito)...
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Por conseguinte: a oração não deve ser omitida à 
pergunta, se devido a tanto trabalho posso dispensar- 
-me de tal ou qual oração, mas só diante da clara visão  
em cada caso de que a circunstância me diz que o Senhor 
quer que eu sacrifique minha oração por outra forma de 
serviço QUE ELE QUER DE MIM NESTE CASO... Dessa 
forma, Ele se encarregará de suprir e suscitar a paz e o 
amor no meu coração. 

2 Deus quer que pela oração (“Esta oração qualificada”) 
eu reorganize três coisas que descobri hoje que não 
estavam bem:
a. Reorganizar a abordagem dos problemas e minhas 

relações com as pessoas em geral (CG) diante desses 
esses assuntos que o cargo de superior me exige.

b. Revisar e reajustar as relações e o emprego da caridade 
dos meus secretários para comigo. Personalizá-
los cada vez mais...  cuidar para que não se tornem 
para mim instrumento de trabalho nesta quantidade 
vertiginosa em que me encontro e que aceitei, creio 
com gozo levar para o Senhor... Eu posso aceitar 
tudo sem outros limites que minha oração, mas eles 
devem ser protegidos.

c. Reorganizar e pacificar minha entrega interior 
ao trabalho criando o tipo de desprendimento 
mais íntimo e mais necessário para mim. Minha 
organização laboral conforme Deus. Em realidade, 
hoje por hoje, creio que em mim o que necessita 
ser organizado, purificado, cristificado, não é 
propriamente a vaidade, nem a sensualidade, 
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nem o orgulho etc. senão o trabalho. Meu caráter 
apaixonado por Deus, o trabalho... mas a paixão não 
cristifica,  é uma força ou dinamismo deformante. 
Cristo é transformante.

Reorganizar:
1. A paz com que o faço... (a cortesia interior, não 

exterior). Possuir o trabalho e não que o trabalho me 
possua.

2. A hierarquia... segundo importância e dever.
3. A cortesia. Dar a cada coisa a parte de tempo que lhe 

corresponde e nada mais. Creio que esta conversão é 
a que hoje quer o Senhor de mim... e a que começou e 
o Senhor produziu invadindo suave e admiravelmente 
meu interior. No final, ficou a sensação e a vontade de 
uma nova consciência de minha vida em face da oração.
 - Uma nova luz que me permitiu descobrir algo que 
ontem (diante da luz de ontem não era mentira), 
mas que hoje sim seria... O não justificar minha 
ausência à oração como antes fazia.

 - Uma consciência de falsidade involuntária, mas 
objetiva ontem, que ficou de dizer a D. Dionísio no 
meu primeiro encontro com ele.

Enfim, a compreensão da necessidade de um tempo 
diário de “exame de consciência somente de ação” 
para levá-lo à vida.

34 Em francês nas notas.

35 Em francês.

36 CG = Conselho Geral.
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37 Queimar a vida, p. 32. O Irmão Othonis era um homem 
espiritual, lógico consigo mesmo, marista de uma só peça... 
Era um homem compreensivo... Seus cursos eram claros, 
cheios de convicção...

38 Recordar quando o Irmão Mestre beijou meu crucifixo. Foi o 
dia de Corpus Christi de 1950 (ano de sua morte).

Neste ano seus primeiros noviços, os únicos que ele pôde ver, 
fizemos nossa profissão perpétua. Ao sair da sala de estudos 
dos Irmãos da Quinta Soledad, aproximei-me para saudar o 
Irmão; provavelmente em seu interior se comoveu e se alegrou 
ao ver que o primeiro grupo de Irmãos saídos de suas mãos e 
formados por ele se consagrara a Deus pelos votos perpétuos.

Visivelmente comovido ao ver o crucifixo sobre meu peito 
disse-me mais ou menos o seguinte: “Oh, como fica bem 
com o crucifixo! Vou beijá-lo” e inclinando-se o beijou!. “Que 
bonito está, o meu é tão velho e desgastado!”

O Irmão Mestre será para mim:
1. Um amigo íntimo
2. Meu mestre...
3. Meu Pai...
4. Uma luz...
5. Um exemplo e modelo (aspiro ser como ele).
6. A concretização da minha vocação e vida marista.
7. Um intercessor no céu...
8. Alguém a quem e por quem rogarei.

39 Uma lembrança de meu querido Irmão José Basílio: 
Viver com o pensamento habitual
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1. De que o homem é para o serviço e a glória de Deus.
2. De que a melhor maneira de tirar da vida todo proveito é 

fazer-se santo. 
3. De que tudo o que aqui embaixo se passa, exceto o mérito 

ou o demérito de nossas ações, é o que permanece para 
sempre. Queiramos ou não, trabalhamos para a eternidade.

4. De que cada graça atual à qual correspondemos nos vale 
um novo grau de graça santificante, isto é um novo céu 
para a eternidade. Quão atentos à graça! Quão fiéis a ela se 
pensássemos nisso! E quão ricos nos faríamos em bens eternos!

5. De que Jesus basta, ainda que tudo o mais falte, e de que, 
sem Jesus, nada basta ainda que se tenha tudo.

Para ter habitualmente estas forças:
 - meditá-las;
 - fazer boas leituras espirituais pessoais;
 - fazer bem o estudo religioso;
 - acautelar-se cuidadosamente das leituras frívolas e do 
apaixonar-se pelos estudos.

Deste modo, forma-se a pessoa e se conserva com temperamento 
religioso sério, se reza bem e se assegura a perseverança. 

Tratar de ver e apreciar as coisas como serão vistas e apreciadas 
ao morrer. E confiança filial e inamovível na Santíssima 
Virgem, em Jesus sacramentado e em meus superiores.

Rubrica: H. Othonis
São os conselhos de meus pais, dos meus superiores e em 
especial os do Irmão Mestre e Vice-mestre de todos, pois 
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com profundo respeito e seguidos com inteira docilidade; 
isto prometi ao pedi-los com o unigênito.

40  Dizia-lhe que estava muito preocupado... e  me respondia: 
“Não, Irmão não se preocupe, Você fará bem, conte com a 
graça de Deus – Deus  que o chama, Ele o ajudará”(ate aqui 
alegre); e depois, colocando-se sério e pensativo, me dizia: 
“O que é a ação do Espírito Santo, a Providência de Deus! Faz 
muitos anos, Irmão, Deus o conduzia até aqui:
Eu pude seguir o desenvolvimento de sua alma, Irmão, e vi 
o desabrochar de sua educação e vejo claramente essa ação 
providente e misericordiosa pela qual Nosso Senhor o tem 
lentamente preparando para essa vocação dentro de sua 
vocação: o diretorado na casa de formação.
Tenha confiança em Deus e abandone-se à sua providência; 
Ele o ajudará. Agora mais que nunca vou pedir por Você. Por 
quem diariamente peço... Não se esqueça de mim, tampouco”.

41 A.  Revisar minha vida:
1. Revisar minha vida relativa à Vontade de Deus sobre 

mim (e especialmente relativo à minha postura atual  
frente ao querer divino de Deus para mim).

2. Revisá-la, relativo à aquisição de luz (querer sabê-la).
3. Revisá-la relativo à resposta de minha vontade – a ele 

(querer fazê-la). – Quero dobrar absolutamente meu 
querer à sua vontade. – Isto rara vez se consegue numa 
alma, sem alguma crise... põe-me nesta crise. Analogias: 
marinheiros que examinam cada dia a rota (Como se vê é 
a ideia inaciana do retiro com um forte aceno ao trabalho 
ascético pessoal, meditação-exame – Exercícios!
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B.  Realimentação:
A vida ativa me desgasta. Deixa-me pouco tempo para mim, 
e muitas vezes doando-me sinto o vazio. Necessito de um 
tempo só para mim, para refazer-me, para equilibrar-me, 
para voltar a afinar o tom e o ritmo de minha vida espiritual, 
para orar e estar com Deus.
C.  Contemplar: mas contemplar no amor e na conformação. 
Aproximar-me do mistério, ser envolvido por ele, estremecido 
por ele, e ao calor do amor e da ternura que nascem dele 
deixar que nasça a vida. (A penitência, a conversão, a dor, a 
entrega, o amor, a confiança, o rejuvenescimento, a fé). Estar 
aberto ao Espírito Santo, como flor ao orvalho, ao sol. Sentido 
antes teológico, dogmático, místico do retiro do que ascético.

42 Perfilando-me um plano para o ano.
(Quatro pontos: três para o presente e um aberto ao futuro)

1. Purificação: Continuar este esforço de despojar-me das 
criaturas para projetar-me livre em Deus. (Isto tem várias 
facetas que preponderarão uma sobre outras segundo a 
época e circunstâncias.)

-   Arrancar qualquer afeição desordenada que possa constituir 
desajuste entre a Vontade de Deus e a minha (pecados, 
adesões a pessoas ou a coisas).

- Ir arrancando de minha vida o que ordenadamente se 
encontra nela, mas amado por si mesmo (e isto se bem 
que não produza choque com Deus. A atenção a prestar 
à separação de cada coisa é a da minha adesão a ela. Isto 
por suposto. Mas, fazer uma contemplação que se torne 
oração (conversão do coração sob a luz e pelo contato com 
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o mistério). Para isso, reorganizar em minha vida diária: 
um ritmo, um tempo contemplativo. Meio para isso será 
uma fidelidade a um horário, bem pensado, do qual não me 
aparte por esse natural interesse da mudança e da novidade, 
exceto quando o serviço do próximo o peça. 

2. Caridade e serviço. Minha vida como amizade sempre cálida 
e recente para o próximo e como um serviço o mais rápido e 
perfeito possível para eles. Com os que pedem prudência e 
graduação de acordo com os chamados de Deus.
• A minha conformação progressiva à imagem de Jesus, que 

irá conseguindo mediante um namoro progressivo de suas 
virtudes redentoras e pascais: a submissa obediência, a 
pobreza total, a virgindade do coração, a aniquilação 
e humildade. Sob a ação do Espírito Santo (Espírito de 
Jesus) e descobrindo e enamorando-me dessa axiologia 
cristã das bem-aventuranças, e da morte e cruz do Senhor, 
o qual significa: purificação, amor à liberdade, total gosto 
da pureza no amor proporção de nossa castidade, miséria 
(H), total disponibilidade à Vontade de Deus.

• Para este trabalho de gratificação serão bons instrumentos:
a) A direção espiritual.
b) O exame de consciência.
c) A vigilância e a sinceridade.
d) As pequenas mortificações.

Voto sobre olhadelas:
Dois pontos fortes a cuidar: as olhadelas em terreno inter- 
-humano e os afetos a pessoas para quem me sinto atraído e 
ainda os confrontos que se fazem em casa.
3. Contemplação. Procurar cada dia submergir-me no mistério, 

mas submergir-me contemplativa, solidária, experimental e 
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vitalmente. Passar cada dia horas em contato com o mistério 
cristão... e nele instalar-me numa ótica divina para  poder, 
a partir daí, contemplar o real e apreciar o real. E com base 
nisso viver no amor, e em teologia eclesial.
Convívio, viver minha caridade afetivamente (isto é, com 
modalidades excelentes e operativamente). Com os demais 
(isto é, os outros próximos que não estão junto a mim... com 
todos os que sofrem, com toda a Igreja) intencionalmente = 
afeto e oração. Nada odiar tanto quanto uma vida burguesa, 
instalada, reduzida, insensível. Levar em meu coração 
vibrantemente, o mundo, a História e a Igreja.

4. Missão (ver ponto 5). Preparar-me especificamente o mais 
possível a isso. Preparar-me asceticamente. Mas, preparar- 
-me, sobretudo, com a previsão, a aceitação, a... 

43 Reflexões de meu retiro Saulchoir
a. Na vida espiritual vai-se passando do incipiente e 

embrionário à plenitude e maturidade por mil formas 
intermediárias. O importante não é chegar ao absoluto nem 
à total entrega hoje, e sim a minha resposta concreta hoje, 
ao querer pedagógico e progressivo de Deus sobre mim. Seu 
querer para mim hoje. 

b. Há que ter pânico de um pecado (que é muito diferente 
de uma infidelidade ou inclusive de uma caída ou de uma 
época de enfraquecimento)... esse pecado é o pecado 
de não crescer, de não querer crescer... de fechar nossa 
aproximação de Deus.

c. O anterior pode-se fazer do seguinte modo fechando-se 
à luz (evadindo-a, esgueirando-a e inclusive recusando-a 
formalmente).
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d. Atenção: Cuidar-me muito de querer conduzir outros sem 
entrar eu mesmo na reforma e conversão. Não me fazer de 
frívolo e habituado nessa tarefa, não me tornar um “facilista”, 
um mercenário desta tarefa da vida espiritual. Fazer esta 
tarefa com imensa humildade, com respeito e, sobretudo, 
situar-me como sujeito passivo dela... incluído nela.

e. Hoje à tarde pedi três graças ao Senhor que devem vir de 
sua iluminação:
1) Ver minha miséria, a qual surgirá assim como minhas faltas 

quando apareça sua luz (Medo de não ver e não ouvir).
2) Dá-me a impressão interior, a revelação de suas virtudes 

(não suspeito o que é a pobreza, o que é a humildade, o 
que é a obediência, e por isso não as amo!).

3) Renovo meu descobrimento e namoro de meu Senhor e 
amado Jesus.

f. Reafirmação como nunca em minha vocação de marista e 
Irmão, e clara visão dentro do próprio Instituto ao qual a 
Providência divina me trouxe preparando desgosto à minha 
miséria pelas destinações que me deu, as etapas da minha 
formação e a experiência vivida.

g. Entrevejo que esta missão trará cruz e dor. Estar me 
preparando na mais profunda humildade e consciência 
progressiva do meu nada... e aberto à cruz que possa vir.

h. E renovada, de vigilância e de purificação... e, sobretudo, de 
namoro progressivo e realização do rosto de Cristo (nas 
amadíssimas virtudes da humildade, tornada obediência, 
pobreza real e pureza (= gosto de limpeza no amor).
*Salvação em processo e que salvação
- Ele vem.
- Nós o recebemos.
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- Nós fazemos.
- Nós comunicamos.

i. Para  um exame penitencial ou gratificante: “Sentinela que 
tens feito da luz?”.
Pelo operacional e o personagem “como o doméstico e 
social”, como o consecratório e estrutural.
Que há de mistério que dá raiz e sentido a tudo isso?
- Quanta e que fé.
- Quanta esperança e desejo?
- Quanto amor e quanta vida.
Uma dolorosa confidência
3.1 Como está a ansiedade.
3.2 Como está a preparação.
3.3 Como está a afluência de águas e as condições para a semente.
3.4 Como está tua aproximação das fontes... discernimento.
3.5 Como está o processo.  

“Tarde em nossa Vida”
Como está a transmissão
Irradiação fraterna.
Colaboração comunitária.
Empenho apostólico num
Mundo
Micro mundo.

44 Hoje, na oração, uma viva, ativa, e simples presença de 
contato com Deus. Não necessito conteúdos... basta-me estar 
diante d’Ele e isto me enche.
Logo me dei conta que, dado o modo como me consome a 
atividade, necessito algo mais que a simples presença diante 
deste TU e diante da percepção de seu SER. 
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Necessito, por ocasião de seu contato, reorganizar minha 
vida e minha atividade e purificar meu coração.

No primeiro aspecto me basta e me bastaria estar em sua 
presença consciente e ativa de seu SER, e perceber sua 
VERDADE e seu amor para comigo... Isto basta e isto salva. 
Mas creio que na situação em que estou Ele deseja esta 
conversão organizadora e deseja que sua ação invada meu 
coração neste sentido e com esta função específica.

O tempo corre sem senti-lo e quase sem ação que me dou 
conta, pese ao pouco que mereço e a todas as negligências 
e omissões, que suave e gradualmente sua presença se volve 
operante frente à minha passividade (que, no entanto, era 
atividade de recepção e percepção e aceitação agradecida)...

No fim sinto que estou reconstituído, e minhas atitudes 
são outras... Sobretudo são nascidas menos de convicções 
de fora, que forçam uma mudança do modo de ser, mas do 
Espírito Santo, que habitando dentro de mim, as faz brotar 
naturalmente como um fruto, como algo que além de ser 
verdade quer que seja assim.

ELA NECESSITA DE MINHA AÇÃO.
1. Submergir-se, fundir-se na paternidade de Deus; com este 

repouso íntimo fica a confiança a ser trabalhada e amada 
pelo poder do alto.

2. Esse estado de alerta sobre mim mesmo etc.
3. Por mais que haja um plano de eliminar tarefas secundárias, 

nunca será bastante.
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4. Com o Irmão. Manter o equilíbrio entre o apreço que pode 
necessitar e o que pode fazer, sem ultrapassar os limites 
prover para prever. Estar em guarda.

45 No livro Basílio, Um outro Champagnat, o Padre Francisco 
Migoya dá seu depoimento sobre esses exercícios nas páginas 
86 e 88. Fica-lhe na memória, sobretudo, a atitude do Basílio 
ao rezar.

46 Cf. p. 33-34. “Às 6h45min já estou na capela e faço minha 
meditação sobre o nascimento. Por fazer uma experiência 
apego-me materialmente à pauta inaciana, custe o que custar. 
Resultado, só o esforço imaginativo me fica e muito artificial, 
muito forçado e sobretudo me deixa seco”.

47 Cf. p. 60. “Vejo o bem que em minha vida me fizeram os 
elementos de espiritualidade inaciana, mas certamente não 
me sinto chamado a viver minha vida espiritual segundo seu 
estilo... creio que meu caminho e minha graça são outros... 
Não me vejo organizando minha vida num esforço contínuo 
de discernimento... prefiro viver uma vida simples, menos 
voltada sobre si mesma, com menos complexidade e crendo 
que muitas coisas da vida são deixadas pelo amor do Pai à 
eleição de seus filhos sem que impliquem nada de ataque à 
sua vontade... 

Isto é o que necessito: uma simplificação de minha vida e não 
uma complicação dela... eu me sinto chamado a viver desde 
o amor e a liberdade de entrega a fundo em uma vida mais 
aberta à dinâmica do provisório e mais confiada na ação do 
Espírito Santo nela”. 
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48 Ibid p. 55. “O sono não funciona como previsto. Organizo-me 
para tentar três horas de companhia com Jesus  em agonia 
durante a noite. Vou à cama para me levantar a 1h. Voltas e voltas 
pelo calor. Não durmo, às 11h30min vou à capela adiantando. 
Há uma boa oração, cheia de boa vontade mas também há 
cansaço, uma relativa secura, divagação por momentos.

Cf. p. 37 Ponho meu coração e boa vontade. Uma hora e 
quarto ou hora e meia, depois volto ao  meu quarto, pois o 
cansaço não me deixa rezar e necessito dormir para continuar 
em condições amanhã. Já na cama a insônia se prolonga pelo 
menos uma hora ou hora e meia.

“À noite volto ao meu quarto e tomo a vida de Foucauld, até 
às 22h30min. Vou à cama às 2h.

Já me levantei... Curioso! Há pouco sono, uma insônia que 
não é comum em mim. Tardo em dormir e o sono logo é muito 
superficial e intermitente até às 05h35min em que me acordo só”.

Depoimentos parecidos são frequentes nestas noites 
espirituais. Encontram-se nas páginas 6, 11, 12, 13, 17, 27, 
29, 30, 33, 37, 38, 44, 55. Todas estas passagens testemunham 
também que Basílio sempre tentou muito rezar durante a 
tranquilidade da noite.

49 É preciso levar em conta minha circunstância conjuntural aos 
meus 61 anos e depois de uma vida que levei: (a) a anterior 
de ser Superior-Geral; (b) a de ser Superior-Geral em cru 
realismo.
a) Um homem que mais do que fadiga necessita de descanso. 
(“Vinde e repousai”).
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b) Uma natureza fortemente usada e que é incompreensível 
como se mantém bem. No entanto, a fragilidade em certas 
coisas e a inoperância dos remédios, salvo se aplicados em 
dose dupla ou tripla.
c) Psiquicamente cheguei a um momento de saturação; 
fadiga da qual, creio que estou me recuperando. Jamais estafa, 
depressão, etc.
d) Externamente vivi (em versões distintas) ritmos e 
mudanças, adaptações (em versões várias)...
3 - Meu passado como Superior-Geral me condiciona (no 
melhor sentido da palavra) em relação a meu Instituto e 
minha Província:
- homem de unidade;
- homem de respaldo;
- homem que deu pouco à sua Província.
Opor-me-ia em dizer que me sinto como alguém jogado ou 
impelido a contragosto.

50 “Aproveita por estar com grande ânimo e generosidade”.

51 Embriagado de ternura.

52 Reordenação de minha vida... sentimento de reordenar a vida 
“Buscai primeiro”.

53 Cf. p. 4. “E suavemente o Coração se expande; a paz e o gozo 
chegam. Não como dever nem como peso, mas como ideal 
desejado e suave apelo; o desejo de reorientar minha vida na 
altura e totalidade para Deus. Sobretudo, nesta etapa final de 
minha existência”.
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54 Cf. p. 38. Leitura da vida P. Foucauld – continua me fazendo 
muito bem. Hoje não só me impactaram vários aspectos dela, 
mas o que o autor escreve em duas passagens, uma sobre a 
radicalidade do amor, outra sobre a castidade: calam fundo, 
muito fundo. Sinto-as inquestionáveis, determinantes, 
interpelantes e possivelmente me obriguem a novas tomadas 
de posição na minha vida neste retiro; me eram insuspeitadas 
e não sei aonde podem levar.

Vejo que Deus me está rondando para uma “rendição 
incondicional”... É difícil colocar num parágrafo tudo o que 
isto implica na caminhada da minha vocação, vida e retiro, 
um retomar para levá-la deveras a seu ápice. Pressinto que 
pode ser muito exigente e comprometedor, mas estou em paz. 
– Se caio na armadilha será o ardil de Deus. Que pode me 
acontecer de melhor? Que melhor posso desejar?

55 Cf. p. 39. “Toda problemática que se está colocando surge em 
torno do tema ou ponto que eu chamaria a exigência radical 
ou a radicalidade de minha resposta que os exercícios vão 
sussurrando... Como além do mais eu sinto os exercícios não 
simplesmente como um retiro de oração, uma semana de oração 
sem grande ou pouco conteúdo ascético, na qual o que se trata 
é de contemplar; aprender métodos e saborear experiências e 
doutrinas sobre a oração, mas que os percebo como um tempo 
no qual há que destroçar o coração de tudo o que é desordenado 
e colocá-lo em estado de indiferença para que, pela mediação de 
Cristo, vá descobrindo e aceitando a vontade de Deus sobre ele, 
uma vida toda ordenada e entregue para o total e maior serviço 
do Senhor.
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Tudo isto está exigindo três aspectos complementares:
1. A ordenação da vida (desejo-a ardentemente e se posso 

dizer, este foi o propósito para que viesse).
2. A vontade do Senhor sobre mim (isto sempre quis). 

Ninguém melhor que Ele sabe o que me convém, quer o 
meu bem e me provê para poder realizar o que Ele quer de 
mim... isto me pacifica e estou pronto a qualquer coisa que 
Deus me pedir, porque será Ele quem pedirá e me assistirá. 
Qualquer cruz ou renúncia, pois.

3. A radicalidade. O que eu chamaria a radicalidade como a 
priori, como ponto de partida e quase condicionante de ver 
tudo claro, de toda fidelidade ao Senhor. 

56 Cf. p. 42. Minha vida tem que melhorar; não pode continuar 
como antes e o preço para isso há que ser pago.

57 Cf. p. 43. Sinto também algo assim como a necessidade de 
uma nova “partida”, uma liberação global... 

58 Cf. p. 46. Diante do Senhor vi que meu problema era outro: 
dar um novo vigor. “Um novo “sopro” a minha caridade e a 
minha vida consagrada que é como uma segunda conversão. 
E uma busca do que seja a vontade de Deus para mim no novo 
contexto de minha vida. Esta ideia rezo-a muito vivamente à 
noite diante da Santíssima Virgem, diante de Jesus Cristo, e 
diante do Pai nesta hora de adoração.    

59 Devo evitar algo que me leve a perder a paz espiritual e 
a extremos que um bom juízo diz que não são sadios... A 
vontade de Deus (seja qual for), que aceito já de antemão, 
deve ser a última palavra e fonte de paz.

60 Cf. p. 48-49. (Este texto em espanhol é mais completo.) Meus 
objetivos pessoais nos exercícios. Ao decidir assumi-los sabia 
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que vinha não a um suave retiro de oração como num oásis 
contemplativo, mas a algo exigente. Tinha aceitado e optado 
por essa aventura ainda que estivesse muito longe de supor 
as reais exigências e luta que implicam os exercícios (nunca 
antes feitos assim); vinha buscando algo que me ajudasse a 
uma mudança qualitativa em minha situação vital e espiritual;  
algo que chocasse, desinstalasse e fosse uma segunda aragem 
em minha vocação e vida consagrada. Hoje, ao dar-me conta 
que os exercícios excederam o que previa, me alegro, bendigo 
a Deus de ter vindo e trato de ver-me diante da oportunidade 
providencial,  fazendo crescer minhas intenções, expectativas 
e objetivos. Previa-o como um combate de Jacob e vim com o 
desejo e intenção de deixar-me vencer por Deus...  
Examino em oração minha vida passada, o ocorido nos 
exercícios, minha missão futura e chego mais ou menos aos 
seguintes pontos:
1. Necessito consolidar minha conversão e desembocar numa 

segunda conversão. Esta conversão... pede-me energia, 
verdade, valentia... (uma espécie de queimar as naves para 
uma vida sem pecado nem infidelidade no futuro). Isto, 
antes de tudo, pede-me delicadeza de consciência e pureza 
de intenção em tudo o que faço. Se algo não deve ser, não 
deve ser, e pronto.

2. Uma desestabilização em minha vida espiritual... Sentir 
claramente insuficiente minha resposta ao Senhor no 
ritmo que a vinha levando e viver um grau mais alto de 
generosidade e entrega... 

3. Renascer à santidade, isto é, a ser um homem de grandes 
ideais, muito distante das medidas médias e das pequenas 
respostas quando podia dá-las grandes.
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- Renascer, pois ao ideal de uma grande intimidade com Deus.
- De uma densa vida de oração (esforçando-me em ir 

segundo o ritmo, a vontade e a graça de Deus em níveis 
superiores. Sobretudo de uma presença de Deus em meio 
ao agir cotidiano. (Fugir de ser “uma alma habituada”.)

4. Este renascimento sempre crescente para a santidade eu 
quero vê-lo em dois grandes aspectos ou vertentes.
4.1 Uma sensibilidade à lá Foucauld que vai vibrando diante de 

todos os apelos de Deus, as carências humanas, as situações 
e que vai arremessar esse fogo para si e para os demais 
(FM), sobretudo quando se chega a situações que pedem 
intransigência evangélica... Sinal de contradição eu que 
sou tão amigo de ser fator de paz, ponderação e unidade? 

4.2 Ir buscando apoio e ocasiões para dar solidez progressiva 
à minha opção pelo terceiro grau de humildade. (Um 
amor à la Foucauld que implica sentir Jesus, Pessoa viva 
e Amigo íntimo  e amado.)
Seguir finalmente fazendo da vontade de Deus o tudo e 
o guia de minha vida, mas buscá-la ativamente em vez 
de espera indolentemente tranquila?

61 Cf. p. 52.  Desejo sair outro homem, no sentido de que minha 
vida (se tivesse que escrevê-la) a partir desse momento 
marque um salto qualitativo e divida minha vida em um 
antes e um depois. Não creio e espero que não o seja o nível 
definitivo. A mão de Deus é generosíssima e o Espírito de 
Deus maravilhoso e insuspeito. Mas, ao mesmo tempo em 
que espero e desejo novas ascensões, meu desejo ardente e 
minha vontade é que estes Exercícios com suas resoluções 
marquem na realidade de minha vida um antes e um depois. 
Uma etapa nova qualitativamente.
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62 Cf. p. 14. É o Bom Pastor, quanta ternura, que política sublime 
e eu quanta sinuosidade e quanta fuga. É meu Amado, meu 
Amigo e eu quanta “divisão de meu coração, até prevaricação 
ou ao menos indelicadeza e ofensas; tergiversar e em 
contraposição à minha pessoa, vejo esses discípulos fiéis que 
conheci entre os meus: Antolin, Falgás, Pierreault, Dernat 
etc. Homens de uma só peça que não conheceram o sim e o 
não, tudo pureza, desprendimento e alegre serviço – e mais 
além, Gandhi. Admiro-os e me dão inveja; doe-me de não ser 
como eles.

63 No livro Basílio, um outro Champagnat várias páginas nos 
apresentam o Irmão Basílio como um homem de oração, de 
contemplação, de adoração diante do Santíssimo sacramento. 
Certamente que o depoimento mais autorizado é aquele 
do padre Francisco Migoya (p. 86, 88). Ele foi seu diretor 
espiritual durante esses meses de Exercícios. O caderno 3 
sobre o Ir. Basílio traz como título “O universo da oração”.

64 Necessitaria reler toda a página 9 e as notas 13 e 14.
65 Cf. p. 3. Indiferença: sinto-a distante e suspeita, mais teórica 

que prática. 
66 Cf. p. 8. Realmente, a indiferença é necessária para amar, 

conhecer e discernir a vontade de Deus? Creio que é factível o 
contrário. Realmente, não há outro valor nas pessoas e coisas 
que nos sirvam para o fim assinalado no princípio e fundamento? 
Este, sem dúvida, é o mais alto, mas o único? Exemplo: nas 
relações interpessoais, amizade, valores estéticos, bens naturais 
honestos, interesse, estudo, opções em que Deus nos deixa livre. 
A indiferença, como estado, é realmente possível, realista 
e,“além disso”, realmente conveniente? Quais são os efeitos 
psíquicos, relacionais e pastorais? Não é mais realista o que a 
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graça aceita e se apoia na natureza? (A reserva de purificá-la 
e santificá-la logo). A força de fazer de anjo não termina com 
a de fazer de besta...  E se realmente a indiferença é exigida 
para o exercício... não fica excluída dos exercícios uma grande 
quantidade de cristãos?

67 Cf. p. 9. Não é mais sadio viver numa indiferença vigiada e 
trabalhada asceticamente ordenando-a na direção da vontade 
de Deus a posteriori, mais que estabelecer uma indiferença 
sistemática a priori que logo se desfaz só por quê?

68 Cf. p. 14. Começo com uma real dificuldade não para obedecer, 
mas para entender; para mim a arrevesada linguagem 
Inaciana, o indireto de empregar mais no modo que no 
conteúdo, o trabalhar com uma espiritualidade que não é 
a minha... sem contar o pouco poder que tem sobre minha 
mentalidade moderna o modo medieval de montar a teologia 
e a espiritualidade. Todo o anterior gera uma real dificuldade 
para descobrir o caminho hoje... 

69 Cf. p. 26. Meditação. Fracasso pleno em relação ao tema. Não 
consigo entrar nele; repugna-me ou atraem-me melhor as 
imagens medievais de Santo Inácio.

70 Cf. p. 60. Não me sinto chamado a viver minha vida espiritual 
conforme seu estilo... Creio que meu caminho e minha graça 
são outros... Eu me sinto chamado a viver com base no amor 
e na liberdade.

71 Cf. p. 9. Estranha sensação desde o início da oração da 
manhã. Em Laudes e antes, sinto uma sensação polivalente 
de angústia, nostalgia, carência, tristeza, desejo etc. de Deus 
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(muito intensas). O clima de paz desapareceu para ir ao clima 
de desconforto indefinível.  Penoso e dinâmico Laudes fica 
muito difícil... No desjejum, no tempo seguinte e Santa Missa, 
o mal-estar e tensão e união crescem e até se somatizam (dor 
muscular, distúrbio intestinal, pressão notável no coração 
etc.). Tudo lhe ofereço em paz, aceito-o como mistura de 
dor, amor, sequidão que me são tão úteis. A mim que sou tão 
covarde diante do sacrifício e da dor, e como uma excelente 
forma de oração enfraquece o difícil. Multiplico os atos de 
aceitação e ação de graças por este estado.

72 Cf. p. 11. À medida que avança o dia me dou conta de que uma 
forte gripe está me dominando. Tomo forte dose de bregamán 
e longa sesta...  Depois, à noite, programo levantar-me às 3h 
para longa meditação sobre meus pecados, deito-me cedo. As 
coisas não saem como eu pensava – é difícil conciliar o sono, 
calor, mal estar, insônia etc. Quando enfim consigo dormir 
vem um sono leve, frequentemente cortado pelo despertar 
por causa da mão “luchada”. Ofereço tudo pacientemente ao 
Senhor... Perto de meia-noite sentindo-me um pouco melhor, 
levanto-me para orar. Começo com certo fervor mas depois de 
algumas horas, o sono me vence. Durmo orando, decido que é 
melhor ir para a cama e fazer minha meditação às 5h da manhã.

73 Cf. p. 33. Depois da sesta, às 16h,  vou ao jardim para prosseguir 
a meditação. Faço-a com dificuldade, sequidão, distrações, 
textos manipulados em demasia que me desgastam... (Depois 
das 22h) Vou à capela e esgoto 15 minutos de esforço com 
diversas posturas; vejo que o sono me vence e prefiro me 
recolher, ir para a cama e levantar-me cedo fazendo meditação 
no dia seguinte.
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74 Cf. p. 39. Com efeito, um resfriado inicial que começa pelas 
11h diminuiu meu tono físico, psíquico e espiritual. Tomei 
de imediato antiviral, mas não é senão a partir das 18h que 
recomecei  a me sentir em forma.

75 Cf. p. 44. Estive com alguma dificuldade, mas com esforço 
muito unido a Deus diante do Santíssimo, mas sem facilidade 
não só para fazer avançar o tema, nem sequer para reproduzi-
lo. Sábado, 3 de maio. Na meditação da manhã, depois de me 
levantar,  aumenta a dificuldade. Exato como à meia-noite, 
mas além disso com alguma sonolência.

76 Cf. p. 50. Amanheço cansado talvez por algo de resfriado 
no jardim à noite e apesar de Lhe dedicar uma hora, minha 
meditação sobre o Batismo (tema precioso) permanece 
muito deficiente. Não consigo fazer entrar meu coração no 
mistério... O restante da manhã é deficiente.

77 Ver nota 4.

78 Cf. p. 29. Ao descer à capela encontro-a ocupada, vou ao 
jardim, há gente falando e ruído, volto ao meu quarto e me 
encontro com ruído de rádio que vem da rua  ou conjuntos 
musicais dos que ensaiam. A princípio, recolhido em meu 
quarto, creio fazer caso omisso disso e poder orar. Tento, pois,  
começar a oração, não me é possível: o ruído é forte, muda e 
sobretudo traz ares de cantos rítmicos do tipo cubano que me 
enervam (26 de abril).

79 Cf. Basílio, Um outro Champagnat, p. 86, 88. O depoimento é 
mencionado no fim desse trabalho, p. 30-40.
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80 Cf. p. 2.“Embriagado de ternura.”

81 Cf. p. 2. Ele é bom – SERÁ GRANDE EM SUA MISERICÓRDIA.

82 Cf. p. 3. “E, sobretudo, a preciosíssima invasão final: e acabará tudo 
por mim! É eterno seu amor, não deixes as obras de tuas mãos.”

83 Cf. p. 4. E suavemente o coração se expande; a paz e o gozo 
chegam... É curioso e insólito em mim, minha oração se dirige 
em expressões de “aleluia”: repetidas, dirigidas a Deus e de 
agradecimento.

84 Cf. p. 5. Bendita ideia! Surge um tempo precioso de 
leitura – contemplação – oração que inflama o coração em 
descobrimento, desejo, petição, espera do dom da Sabedoria.

85 Cf. p. 5. Na noite, suave oração repousante com a Santíssima 
Virgem (oração mariana).

86 Cf. p. 16. Colóquio final de imensa gratidão ao Pai e a JC pela 
Encarnação, pela História da Salvação, por minha vocação 
e minha bendita Congregação (e Igreja) tem sido meu 
antimundo e pedir minha conversão verdadeira no episódio 
senão definitiva não para os “excercícios” senão para a vida e 
que esta noite seja uma santa noite”. Óh! bendita noite.

87 Cf. p. 25. Até às 11h da noite,  tendo me preparado, desço à 
capela e Deus me presenteia com uma “medicação” preciosa 
que me faz muito bem, por algo de mais de duas horas.

88 Cf. p. 27. Vou à cama e durmo profundamente (vestido); à  1h me 
levanto, disponho-me e me preparo. O Senhor me presenteia 
com uma das meditações  mais belas da minha vida.
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89 Cf. p. 28. É uma graça inefável.  Caudais não só de afeto e 
amor brotam a cada versículo, mas de luz; de luz como nunca 
havia recebido em minha vida, sobretudo com este tema, 
neste tema. Entendo a uma luz nova a História da salvação, a 
missão de Deus, o fato de como está já realmente preso a todas 
as nossas resistências etc. Capto o apelo, meu apelo como um 
ato de ternura de Cristo.  Mas não para monopolizar para mim, 
mas para enviar-me ao coração e rincões do mundo gritando 
“consolação” com um vigor novo, de forma nova. (40)... E 
sinto a necessidade não só de seguir Jesus Cristo (faz 40 anos 
que o sigo), mas uma visão nova da transcendência desta 
missão total, na qual tenho meu humilde lugar: entusiasmo e 
paixão para ela; uma necessidade de ser testemunha.

90 Cf. p. 37. Às 16h estou mentalmente cansado... Com o cansaço 
temo que a tarde seja perdida em divagação e secura.  Desço 
ao jardim com minha Bíblia. Decido recomeçar com um longo 
repouso, mas um pouco antes de me sentar sinto que uma 
grande paz me invade... Foram duas horas de oração ao fio 
da Sagrada Escritura, cheias de paz e também com bons 
ensinamentos para mim. 

91 Cf. p. 47. Praticamente o resultado vai estar unificado, pois 
todo o dia de ontem foi de uma inteira atividade espiritual em 
torno desses dois pontos e algo assim como uma meditação 
“correnteza” recolhendo coisas da primeira semana e 
projetando para o futuro. Eis aqui um intento de resumo dele 
em seus dois grandes momentos, das 16h às 20 h no jardim e 
em meu quarto e depois à “meia-noite” (1h45min a 3h50min)

92 Cf. p. 53. Depois empreendo a contemplação do seguimento 
de Cristo com André... No princípio, a causa do borboletear 
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anterior no logro da paz e na concentração para objetivar- 
-me no tema. Dedico, pois, três quartos de hora para estar na 
presença do Senhor e a paz e o calor Dele vão serenando e 
situando gradualmente o coração. Prontamente entro no tema 
com gosto e suavidade. Como quisera dedicar mais tempo que 
eu dediquei esta manhã e essa tarde para poder contemplar 
as outras passagens do seguimento dos apóstolos...  Fico com 
a impressão de que fiz o que o Senhor me foi inspirando e à 
medida que passa o tempo sinto-me contente (mais e mais) e 
identificando o tema desse programa.

93 Cf. p. 61. Por razões estratégicas em razão de sono e cansaço, 
preparei cuidadosamente o esquema de oração: o caminho ao 
Calvário e a Crucificação de Cristo. O começo é difícil, talvez o 
coração e o espírito não estejam preparados. Oro e me esforço e 
depois de meia hora vem uma rica (se bem que com certa secura) 
contemplação. Os 55 minutos são de uma grande união com o 
Senhor dolorido e uma contemplação de suas terríveis dores. 
Impactou-me muito o ponto do bom ladrão... maravilhoso crer 
em Jesus quando quase todos sucumbiram em sua fé.

94 Cf. p. 63. À noite levanto-me e vou duas horas à capela, numa 
noite bendita. O Senhor me presenteou com uma meditação 
com os discípulos de Emaús muito sossegada, muito íntima, 
sem o fogo excepcional dos grandes momentos dos exercícios, 
mas sim muito de Deus. E prontamente vem, na segunda parte 
dessa oração, a tarefa mais importante desse dia: confrontar 
na presença de Deus meu plano de vida e resoluções com meu 
coração e minha consciência...  Fui passando com a maior 
sinceridade que pude uma a uma e com alegria me vi retratado 
em cada uma, e em cada uma queria trabalhá-la para levá-la, 
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séria e progressivamente, à vida... No fim desse exame como 
o Padre Champagnat senti necessidade de colocar minhas 
resoluções ao pé do Sacrário e assim o fiz com toda devoção.

Em um dado momento percebi muito claramente e em meio 
a uma paz alargada do coração, como nunca havia sentido na 
vida (que eu recorde ao menos), que as resoluções todas que 
havia tomado eu não só as queria volitiva e cordialmente, mas 
que Deus as queria. Isto é, isso e não outra coisa era o que Deus 
esperava de mim... Sentia um estado de paz explicitamente 
ratificativa como nunca antes havia gozado na vida.

95 Cf. p. 63. A terceira contemplação dedico-a à aparição do 
Senhor aos apóstolos no lago de Genesaré. Faço-a em meio 
à secura, faço-a depois da Eucaristia. Apesar de ser um tema  
precioso e riquíssimo, o coração não acompanha, a vontade e 
a fé  têm que fazer todo o trabalho. Persevero toda uma  hora 
no esforço.

96 Cf. p. 64. Passo logo ao último tema: contemplação para extrair 
amor... Só posso desenvolver o primeiro ponto: os benefícios 
como sinais da ternura e  do amor  que Deus me tem. E vou 
passando todos os que me vêm à mente desde a criação até 
hoje; lista impressionante. E dou graças e louvo. Mas todo o 
tempo em uma grande secura.

97 Cf. p. 2. Uma ideia “traduzida por mim” da Missa: a Vontade de 
Deus =  Jesus.

98 Cf. p. 6. Muito favoravelmente disposto, inicio a leitura do P. 
Cánovas sobre a “indiferença”.
As duas primeiras páginas do primeiro ponto me satisfazem 
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bastante e me ajudam a delinear o problema. À medida que 
avanço na leitura multiplicam-se as reservas; cada vez vejo 
menos claro sobre a conveniência do lugar, nível e exigência 
que dá o padre ao tema da indiferença. Em um clima de muita 
paz, desejo ver a oração ao Senhor para que não opere o espírito 
do mal, predisposição favorável ao autor etc. Vou fazendo a 
leitura e as reservas crescem ao mesmo tempo em que me abro 
com satisfação ao que encontro de bom na meditação do Pe. 
Cánovas... Posto que ainda não esteja indiferente (no sentido 
de insensível) já que amo muitas coisas, mas que sem obstáculo 
estou não só disposto, mas desejoso de sujeitar todos esses 
afetos à Vontade de Deus.

99 Ver nota 20.
100 Cf. p. 40. Desejo a vontade do Senhor lealmente.

101 Cf. p. 49. Seguir finalmente, agenda da vontade de Deus, o 
tudo e o guia de minha vida, mas buscá-la mais ativamente 
em vez de espera tranquila, indolente? Que se manifeste. 
E ver nela mais o modo de mostrar meu amor a Deus e me 
dar a Ele como o escudo de segurança para mim, diante de 
ilusões e temeridades, apoiado na sabedoria, a pedagogia e 
a bondade de um Deus que nunca nos dá uma cruz maior 
que nossa medida.

102 A primeira série, de 1 a 8, apareceu em março de 2003. Esta 
série apresenta os temas seguintes:
- Caderno 1:  A Graça, Deus, Jesus Cristo, o Espírito.
- Caderno 2:  Maria, Champagnat, a Igreja.
- Caderno 3: O Universo da oração.
- Caderno 4: O amor e a sabedoria.
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- Caderno 5: Pobreza, celibato, obediência, um santo?
- Caderno 6: Inteligência e trabalho.
- Caderno 7: Superior e Irmão.
- Caderno 8: A Palavra de Deus.
A segunda série, 9 a 12, é de março de 2004.
- Caderno 9: A fé.
- Caderno 10: A esperança.
- Caderno 11: A prudência.
- Caderno 12: A justiça, a força, a temperança.

103 Circular de 2 de janeiro de 1968 – Os apelos da Igreja, p. 522-523.

104 Circular sobre a Obediência, p. 37.

105 Ibid. p. 610-611.

106 Cf. p. 14. Eis aqui o conteúdo dos últimos com Jesus Cristo:
- Colocou sua tenda entre nós – e não o recebemos (eu).
- Era a Sabedoria (não a aproveitamos).
- É o Mestre, meu Mestre; que pobre discipulado.
- Ele me chamou: “Deixa tudo”, e eu como, “mas” pior que 

o jovem rico. Eu as presenteei com habilidade para seguir 
sem deixar.

- És o Bom Pastor, quanta ternura, que política sublime e eu 
quanta sinuosidade e evasão.

- És meu Amado, meu Amigo e eu “quanta divisão do meu 
coração, até prevaricação, ou ao menos indelicadeza e 
ofensas; tergiversar...”.

107 Cf. p. 28. Compreendo o chamado, meu chamado como um ato 
de ternura de Cristo.
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108 Cf. p. 28. Me dou conta que Cristo, sua Sagrada Pessoa e 
mistério devem ser o centro de minha vida; como um diamante 
de mil facetas. E vou debulhando algo do que intuo.

109 Cf. p. 30. A segunda parte da meditação orienta-se esponta-
neamente para Jesus... Confirma-se a necessidade e desejo 
de centrar na pessoa de Cristo meu estudo, oração e amar 
até fazer Dele uma grande obsessão e amor de minha vida.

110 Cf. p. 34. Sempre que Jesus vem, traz paz. A paz é sinal de sua 
presença e sua ação. Inclusive no caso do pecado, pecados gra-
ves, deve permanecer a paz. Quando vem o arrependimento 
vem uma inquietação, sem paz aí está interferindo, parcial-
mente, o diabo. Quando o arrependimento vem só de Cristo, 
de Deus, vem com dor, com lágrimas, mas com paz.

111 p. 41.

112 Cf. p. 49. Um amor à Foucauld que implica sentir Jesus, Pessoa 
viva e Amigo íntimo e amado.

113 Cf. p. 54. Cristo como uma pedra nestes últimos episódios que 
precipitam sua tragédia; como uma pedra preciosa talhada 
em mil facetas que prendem o coração em cada um. Vou 
contemplando o contexto do amor, intimidade, caridade 
altíssima em que se vai apresentar o desenlace de sua vida 
e os gestos proféticos desbordantes de generosidade e 
amor... Tudo isto vai passando através das horas de oração, 
aquecendo, enamorando etc.

A contemplação é acompanhada por duas constantes de 
minha parte:
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a) A dor e a perplexidade, purificação e contrição do pecado.
b) Amor a Jesus e o maior desejo de amá-Lo e de ser íntimo 

Dele (“Senhor, mostra-me teu rosto”).

114 Cf. p. 57. O processo de Jesus, seus escárnios e torturas, dão 
lugar a umas cinco horas de contemplação e algumas mais 
de leitura e estudo da Sagrada Escritura. Especialmente a 
Adoração na capela, à noite (umas duas horas, ou pouco 
menos), é um esplêndido presente de Deus. Vão desfilando 
diante de minha mente e diante de meu coração a um passo  
adiante da simples admiração à real compaixão.

115 Cf. p. 58. Busco passar, como mais real em mim (diante de um 
desejo de torturas), de um romanticismo do sofrimento a uma 
sabedoria da cruz; a de Paulo (segundo Cristo e segundo a 
vontade de Deus).

116 Cf. p. 59. Dá-me imediatamente um forte golpe... um grande 
impacto o assunto do Cireneu: “forçaram-no a levar sua cruz”. 
Não é meu caso nestes exercícios?; e começo um exame e uma 
oração muito viva ao Senhor: “Senhor que eu veja a verdade”. 
Passo precioso da contemplação! Vem logo uma nova luz 
desde o coração, também! Luz bem-aventurada! Não, não é 
assim, não amo a cruz em si, a cruz em abstrato, a cruz porque 
sei... mas se vejo sob uma cruz uma pessoa,  assim seja a mais 
aleijada ou antipática, meu espírito e meu coração correm 
tomar sua cruz. Não sou nenhum herói, mas Koller responde 
incontestavelmente meu ideal e esforço. Se assim faço com 
qualquer pessoa, quanto mais com o Senhor.

117 Cf. p. 5. À noite, suave oração repousante com a Santíssima 
Virgem (oração mariana).
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118 Cf. p. 9. À noite há uma longa oração com a Santíssima 
Virgem, pelo pecado e pelos pecadores e pelas vítimas do 
pecado no mundo.

119 Cf. p. 27. Um passeio orante com a Santíssima Virgem ajuda, 
sobretudo, uma ideia que me vem: o que estás pedindo é 
segundo Deus... o Pai não pode te negar nem Jesus, te darão 
porque é segundo seu coração.

120 Cf. p. 50. Depois do jantar, o ofício, a oração de passeio com 
Maria e o Rosário lentamente rezado; pese que era noite e 
estava cansado. Torna-se um belo momento espiritual.

121 Aqui as notas ao pé da página são em espanhol para que o texto 
original seja imediatamente acessível no caso de tradução em 
outra língua.

122 Este trabalho poderia se tornar mais rico, mais exato. O Ir. 
Basílio registrava suas meditações. Ele faz alusão às fitas 
cassetes. No momento, nós não as encontramos.
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Caderno 14
Jesus na vida do 
Irmão Basílio
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INTRODUÇÃO
Este caderno visa apresentar o lugar que o Senhor ocupou na 
vida do Irmão Basílio: na sua inteligência, no seu coração, no 
seu apostolado. É praticamente uma amplificação do que já foi 
escrito no caderno 1 As achegas novas vêm: 
- do Diário Espiritual que ele tinha antes de ser Superior geral e 

de notas escritas sobre a direção do Padre Dionísio Pettinati 
nos primeiros anos de seu superiorado,

- das numerosas cartas que ele enviou a seus amigos e a seus Irmãos,
- de Notas espirituais escritas durante os exercícios espirituais de 

Santo Inácio, em 1986.
- de conferências diversas.

Esses aportes novos acrescentam-se às Circulares e depoimentos.
Isto cobre, se levamos em conta as páginas do caderno 1, um 
período de 45 anos: 
- de 1950, data de sua profissão perpétua, quando tem 26 anos,
- a 1996, ano de sua morte; ele não tinha ainda 72 anos. 

Assim é dado ver como Cristo cresceu no coração e na vida  do 
Irmão Basílio e de levar em conta quanto esta paixão o  compele 
para o homem.  A paixão para o Filho de Deus que se encarnou 
traz consigo uma força que faz o cristão seduzido encarnar-se 
em todos os problemas que vive o mundo e a humanidade de seu 
tempo.  Com o Cristo ele caminha sobre todas as vias dos homens.
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O caderno apresentará o Irmão Basílio jovem, depois Superior-
Geral, no conhecimento que ele tem de Cristo e do amor que 
ele lhe tem. O lugar especial que ele dá à Eucaristia, à Palavra 
de Deus, aos tempos litúrgicos. Os Grandes Exercícios de 1986 
marcam um momento importante de sua vida e nós veremos 
também como a confiança no Senhor  ilumina e  pacifica os 
últimos momentos de sua vida.

Bela ocasião de caminhar com um homem que sabe nos falar de 
Cristo e cuja sedução poderia ganhar nossos corações.
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Possuímos quarenta páginas do Diário Espiritual do Irmão 
Basílio. Algumas retomam os conselhos espirituais que lhe dava 
o padre Ramón Martínez, que será durante 25 anos seu diretor 
espiritual, outras são notas  pessoais. Na realidade, elas se 
referem aos anos 1951 a 1956, quando o Ir. Basílio empreendia 
decididamente sua caminhada para a santidade.

1.1 Conselhos de seu diretor espiritual, o padre 
Ramón Martínez271. 

Este padre orienta o Ir. Basílio para uma espiritualidade onde 
o amor e o senhorio  de Cristo terão o primeiro lugar. E a presença 
do Senhor irá em pé de igualdade com uma disponibilidade total 
à vontade de Deus, uma tenra devoção à Santíssima Virgem Maria e 
uma atenção concreta de serviço e de dom às pessoas.  São também 
apelos a uma generosidade radical, à santidade. Provavelmente 
o padre Ramón se dava conta de que se tratava de uma alma de 
têmpera excepcional. 

Eis os conselhos que o Ir. Basílio anota nas primeiras páginas 
de seu Diário Pessoal: “Não me fales mais de pecados, fala-me 
de amor... lança-te em Deus, une-te a Ele pela parte mais alta de 
tua alma, vive nele... recorre a Maria, ela te ajudará. Na  santa 
comunhão doa-te totalmente a Jesus, pede-lhe de tomar posse de 
tudo o que está em ti, de tua vontade, de tua memória, de teu corpo. 
Que Ele se torne teu Senhor e te una totalmente a Ele...”.

O Senhor entra na vida de Basílio pela descoberta do amor 
de Deus.  Basílio nota como a expressão “fala-me de amor”, 

271  Ver o caderno 13, nota 1, que apresenta o padre Ramón Martinez.
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o havia profundamente emocionado:  “As primeiras palavras 
se plantaram  em minha alma como uma espada e me voltavam 
constantemente à memória,  me enchiam de luz e de consolação”.  
E desde esse primeiro conselho, a Virgem Maria está também 
presente. Será uma constante nos conselhos dados.

Continuando seu trabalho de guia espiritual o padre acrescenta:  

1. Compreender o amor que Jesus nos traz é uma graça especial 
que Ele nos dá gradualmente, na  proporção de nossa fidelidade 
para com Ele. Se Ele nos desse essa graça de uma vez, às vezes, 
devido a nossa pouca virtude, ela poderia nos ser prejudicial.

2. Que farias com uma criança que quer se corrigir e que recai? 
Terias paciência e lhe chamarias atenção? Pois bem! Tem 
paciência contigo mesmo. Nós somos pobres, nós não podemos 
nada, mas Jesus pode; é preciso pedir-lhe com insistência, que 
Ele te ajude a sair desse estado, a avançar. Eu rezarei por ti 
durante a Missa.

4. Jesus está triste porque durante este ano não aproveitaste do 
grande número de graças que Ele te deu. Não atingiste o grau 
de perfeição e de santidade que Ele te tinha  distinguido. Que 
grande bondade e que grande amor de Jesus para contigo, pois 
que Ele te concede tantas graças, tantas luzes de apelos; e, ao 
mesmo tempo, que ingratidão de nossa parte, que desperdício de 
suas graças! Humilha-te diante Dele, pede perdão, mas que a isto 
acompanhe muita confiança porque Jesus é bom e misericordioso.

Une teu sacrifício ao Dele e faze isso com alegria. Promete-lhe 
para  o ano que vem evitar essas faltas, estes desperdícios. Doa-te 
a Ele sem reserva. Recorre a Maria, que esta boa Mãe apresente 
teu oferecimento a Jesus, e que Ela te ajude a mudar de vida. 
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O fato de o Ir. Basílio anotar esses conselhos no seu Diário 
Pessoal mostra a  importância  que  ele lhes  dá e a vontade de 
vivê-los. Ele adivinha que é conduzido por um santo, por um 
homem experimentado.

Basílio deve ir a Querétaro e durante um bom momento 
não verá seu diretor espiritual. O padre Ramón lhe dá nessa 
circunstância os conselhos aqui abaixo:

Conserva também duas grandes devoções:

1. Uma grande devoção a Jesus no Santo Sacramento. Que 
não passes um dia sem que faças uma visita a Jesus no 
Santo Sacramento, mas não uma visita de métier, mas uma 
visita calma, atenta, fervorosa. E quando sentires tristeza, 
aborrecimentos, cansaço, quando te sentires só, contrariado, 
quando tiveres  dificuldades com teus superiores, teus Irmãos, 
teus alunos, quando tiveres penas e humilhações, quando não 
aguentares mais, vai aos pés de Jesus no Santo Sacramento. 
Conta-lhe tudo, dize-lhe tuas penas; que Ele seja teu consolador, 
teu diretor, teu pai.

2. Alimenta também uma devoção grande à Santíssima Virgem: 
nas tuas penas recorre sempre a Ela, dize-lhe tudo, porque 
ninguém pode compreender o coração de um filho como a Mãe.

Nós sabemos que mais tarde, este conselho de visitas 
calmas ao Santíssimo Sacramento se tornarão longas horas 
de adoração, às vezes na aurora nascente depois de uma noite 
de trabalho. O Irmão Afonso Wimer, seu Conselheiro geral e 
coirmão mexicano, afirma que Basílio se reservava todos os 
dias uma hora para ficar diante do Santíssimo Sacramento.
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Insistência ainda sobre o amor e a necessidade de se 
doar totalmente ao Senhor. Pedagogia espiritual que Basílio 
anota com suas nuanças:

Este apelo que o Senhor te faz, de amá-lo sempre mais, é uma 
prova evidente da vontade de Deus; Deus te ama e se manifesta 
muitas vezes de mil modos. Ama-o, portanto, cada vez mais e 
faze isso em espírito de amor! Orienta toda tua vida para o amor 
e pouco a pouco sobe aos pináculos do amor. E que este amor te 
conduza sempre mais ao Cristo. Repete frequentemente a Jesus 
que tu te doas totalmente a Ele, pede-lhe que tome posse de ti; à 
força de insistir, de te oferecer, de repetir, Ele acabará por tomar 
posse de ti, do que te pertence, de teus sentidos, de preenchê-lo 
de seu amor e de te transformar Nele. Não te esqueças, tampouco 
de tua Santa Mãe, a Santíssima Virgem.

Relembra-te também que amor sem obras não é amor. O amor 
ativo, o amor se prova pelo sacrifício e pelas obras. Ama, portanto, 
mas imolando-te, sacrificando-te, fazendo o que agrada Jesus.

O amor é a lâmpada, a luz, o sacrifício é o óleo; sem óleo 
a lâmpada se apaga, sem sacrifício é o amor que se apaga. 
Doa-te frequentes vezes a Jesus, pede-lhe que tome posse de 
ti, insiste e Ele acabará por tomar posse de ti, por te unir a Ele, 
por te transformar Nele e por te inflamar de seu amor.

Grandes exercícios de 1951: Primeiro grande apelo.

Essas páginas são como uma longa confidência na qual 
descobrimos o que preenchia o coração de Basílio de 26 anos e 
a quê ele aspirava. Já fortemente seduzido pelo Senhor Jesus ao 
ponto que amá-lo se torna uma necessidade imperiosa. A longa 
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citação que segue é como uma síntese dos grandes exercícios. A 
leitura é mais convincente que qualquer comentário.

(Junto deste apelo todos os outros empalidecem e eles 
renascem nele no meu coração. Um apelo ao amor. Retiro de 
1951: Grandes Exercícios.)

Este apelo começou depois de minha confissão com o Rev. 
padre Martínez e se confirmou plenamente na palestra do Ver. Pe. 
Sanches Hidalgo.

Depois de ter feito uma longa e completa confissão dos pecados 
do ano (ano durante o qual tinham abundado pecados veniais 
deliberados, infidelidades à Regra e à graça, maus exemplos, e durante 
o qual a vida espiritual tinha sido praticamente nula), confissão à qual 
eu fui com uma tranquilidade inexplicável, no entanto bem disposto, e 
com a lembrança das grandes verdades que eu acabava de meditar e 
que por momentos me faziam quase desesperar.

Pois bem, depois da confissão, no momento dos conselhos, Deus 
se dignou colocar sobre os lábios do Rev. Padre Martínez estas 
palavras que Ele havia dito a uma santa: “Não me fales mais de 
pecados; fala-me de amor!” e ele continuou: “teus pecados são 
numerosos, mas o amor apaga tudo. Faze atos perfeitos de caridade”.

Saí da confissão completamente tranquilo e as primeiras palavras 
se plantaram na minha alma como uma espada e elas me voltavam 
constantemente à memória, enchendo-me de luz, de consolação e de 
amor. Nelas eu sentia a dor, o desgosto que o Sagrado Coração de 
Jesus experimentava por tantos pecados; seu cansaço e seu desejo 
de procurar refúgio e consolação de tantas ofensas no amor das 
almas que lhe são consagradas. 
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Ele tem sede de amor; ele é mendigo de amor! Estas palavras me 
diziam também do perdão completo da parte do Sagrado Coração 
de Jesus: “Não me fales mais de pecados (abandone-os à minha 
misericórdia), tu, fala-me de amor”, Ele o solicita, Ele me pede:

1. Como meio de reparar e de consolar. (Perdoou-lhe muito porque 
ela muito amou.)

2. Como meio de dar prazer, dando satisfação a uma necessidade 
de seu coração.

Resposta a este apelo:
Sim, Jesus, eu quero, eu desejo amar-te sempre mais. Eu quero te 

amar sem medida, com todas minhas forças, com um amor intenso, 
generoso, verdadeiro, com um amor apaixonado. Eu quero que 
minha vida seja um grito de amor para Ti que és meu tudo. Que 
cada batida de meu coração, que cada respiração, que toda ação 
e exercício de minhas faculdades corporais ou espirituais te digam 
Senhor, que eu te amo e que eu quero viver por ti. Eu quero falar-te 
constantemente de amor. Eu quero te amar, Senhor, porque tu és 
infinitamente amável, porque tu és imensamente digno de amor. Eu 
quero te amar por gratidão, pelo amor que tu tiveste por mim (amor 
que não se pode negar, manifestado nos teus grandes mistérios e 
nos múltiplos e consideráveis favores que tu me concedeste).

Faze que eu compreenda plenamente este amor para te amar 
cada vez mais.

Na meditação sobre Maria Madalena, este apelo se confirmou. 
Minha vocação devia ser o amor, toda minha vida devia ser amor, 
um ato contínuo de amor a Jesus. Eu devo amar muito por gratidão 
pela abundância de seu perdão.
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Durante vários dias essas ideias possuíram minha alma de tal 
modo que amar era uma necessidade imperiosa.

Todos os outros apelos não custam e eles não são mais apelos 
de fazer tal e tal coisa por ela mesma, eu devo continuar a cumpri 
-las, mas somente por amor. Com efeito, continuar a perseverar na 
minha vocação, ser um grande apóstolo, ser um modelo da Regra, 
exercer a caridade fraterna etc. sim, mas não pela vocação, nem 
pelo apostolado, nem pela Regra, nem pela obediência ou por não 
causar pena a meus Irmãos, mas somente por amor.

Eu quero te amar Jesus, para satisfazer um desejo veemente 
que teu Coração sacratíssimo pede, como amor desta terra, meu 
amor (apesar  de que no céu tu tens muitos que te amam de modo 
perfeito). Pois bem! Eu quero te amar Jesus para te dar prazer, mas 
também para satisfazer uma necessidade imperiosa de meu pobre 
coração. Senhor, conserva e aumenta sempre mais esta necessidade 
de meu pobre coração!

Quero te amar, Coração divino, porque eu quero corresponder 
a teu perdão Senhor; antes que eu te amasse, tu me amaste, tu me 
chamaste a ti e me perdoaste esta vida tão cheia de pecados graves.

Quando nos primeiros anos de apostolado, eu comecei a ser infiel 
e caminhei de tal maneira no caminho da tibieza, da infidelidade e 
do mau exemplo, tua bondade soube me atrair de novo e me perdoar 
as faltas que te faziam sofrer no coração. Por toda tua misericórdia, 
eu quero te amar muito, imensamente.

Eu quero te amar, sofrer, meu Jesus para consolar teu coração 
adorável, para reparar tantas ofensas que recebes cada dia.
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Senhor, eu quero ser uma dessas almas consagradas a teu 
amor, muito amor em troca de tantas ofensas dos homens, eis meu 
coração, Senhor, vem descansar nele; eu quero que nele encontres o 
amor e a amizade que encontravas em Betânia.

Sim, Senhor, eu quero te amar, mas não pela alegria que isso 
pode me trazer nem pelo benefício que eu posso tirar disso, mas 
somente por ti, por aquilo que podes obter de meu amor.

Para isso, Jesus, porque eu quero corresponder a teu apelo de 
amor, vou fazer de tal maneira, Senhor, e ficar sempre a teu lado 
(os que se amam não podem viver separados), fazer da minha vida, 
união íntima e amorosa contigo. Eu vou tentar fazer tudo por teu 
amor e para isso fazer tudo o melhor possível.

Vou tentar também multiplicar os sacrifícios para ti, e por ti, para 
que vejas, Senhor, que meu amor não é somente palavras, mas obras.

 Por ti, Senhor, quero fazer que minha vida seja uma vida 
segundo a Regra, pois que ela é tua vontade. Assim, portanto, cada 
ação feita perto de ti, por amor por ti e o melhor possível, vivendo 
segundo a Regra.

Respondendo a teu apelo, Senhor, eu vejo que sou uma pobre 
alma imperfeita e miserável e que não mereço caminhar pelos 
caminhos do amor (eu não o digo por fingimento, nem por fazer um 
exercício de humildade, mas porque é assim). Eu não sou senão o 
publicano que à porta de teu templo implora misericórdia. Não sou 
digno de teu amor nem de tua intimidade, e, entretanto, tu, na tua 
imensa bondade, queres me conduzir pelos caminhos do amor. Eu te 
seguirei, Senhor, mas faze que eu não esqueça jamais quem eu sou. 
Senhor, por causa de meus pecados, tornei-me indigno de tudo, mas 
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substancialmente me fizeste por ti, para viver teu amor e apesar de 
minha indignidade, eu não posso renunciar a este amor.

 Jesus conduz-me às alturas do teu amor. Lá onde foram 
teus santos, mesmo se isso signifique uma vida de imolação, de 
humilhação e de pobreza, numa palavra de dor e de cruz.

Por mim mesmo eu não posso nada, mas espero tudo de tua graça. 
Jesus, faze-me crescer em teu amor. E à medida que eu crescer em 
amor, Jesus, transforma-me sempre mais em ti. Até à identificação, 
que eu me doe totalmente a ti para que possa dizer: “Não sou eu 
quem vive, é o Cristo quem vive em mim!”. Jesus, não me abandones 
às minhas próprias forças, faze que eu seja totalmente teu, toma 
posse de mim e faz-me queimar de teu amor. 

Três anos depois, no dia 8 de maio de 1954, reencontramos o 
conselho da dupla devoção: Jesus-Maria.

Faze de tal modo que tua união a Deus vá em pé de igualdade com 
a união a Maria. Nosso Senhor gosta que honremos sua Mãe, e quando 
nós a honramos, honramos Deus. O melhor é unir as duas coisas.

Em 16 de outubro de 1954, Basílio completa apenas 30 anos. 
O padre Ramón lhe faz notar a importância da generosidade e 
ainda mais a ajuda de Deus no caminho da santidade:

Se começamos a lhe recusar as coisas que nosso Senhor nos pede, 
está claro que dificultamos nossa ascensão; por outro lado, devemos 
nos lembrar de que nós não podemos nada sem sua graça, também 
pedimos isso a Jesus de modo insistente. Pedimos-lhe que venha Ele 
mesmo realizar em nós a obra de seu amor. Santa Teresa, cuja festa 
acabamos de celebrar, passou longos anos numa vida medíocre... Ela 
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não dava a Jesus certos sacrifícios que Ele pedia. Não se tratava de 
faltas contra a Regra, porque a Regra pedia isso; tratava-se de faltas 
de generosidade em consideração a Jesus. Até que um dia, diante de 
um crucifixo, ela compreendeu o que Jesus tinha sofrido; então fez 
muito esforço e finalmente se entregou. Isto é, ela reconheceu sempre 
diante de Jesus que tinha fracassado apesar de todos os esforços; 
que venha ele mesmo fazê-la sua: e desde então sua vida foi uma 
sucessão de ascensões espirituais. Irmão, abandonemo-nos a Jesus e 
reconheçamos nosso fracasso; peçamos-lhe que nos ajude a glorificá 
-lo, a amá-lo e a servi-lo totalmente.

Nossa vida termina e acontece que não chegamos onde Deus nos 
queria. Lutemos para sermos melhores, a fim de poder amá-Lo e 
servi-Lo como Ele quer ser amado e servido.

Percorrendo estas notas, adivinhamos a importância que 
teve sobre a alma do Irmão Basílio o trabalho de seu diretor 
espiritual; mas já nos sentimos em presença de uma alma que se 
deixa invadir pelo amor do Senhor e suas confidências criam em 
nós também o desejo de abertura e de disponibilidade.

1.2 A marca de seu mestre de noviços

O Irmão Basílio fica também cheio de reconhecimento ao 
Irmão Othonis, seu Mestre de noviços. Anota no seu Dário um 
conselho muito próximo daquilo que lhe diz seu diretor espiritual 
e que provavelmente é anterior aos conselhos deste aqui:

“Que Jesus basta, mesmo se tudo o resto nos falte, e que sem 
Jesus, nada nos basta, mesmo se temos tudo”. E uma confiança filial 
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e inquebrantável na Santíssima Virgem, em Jesus no Santíssimo 
Sacramento e nos meus superiores.

E Basílio nos deixa adivinhar a importância destes conselhos 
acrescentando: “São os conselhos de meus pais, de meus superiores 
e, de maneira toda especial de meu mestre e vice-mestre, seguidos 
com um profundo respeito e uma grande docilidade. É o que eu 
lhes prometi quando lhes pedi com o Filho único”. Surpreendente 
final: pedir conselhos com o Filho único,  que deixa adivinhar 
uma espiritualidade muito profunda: Convidou ele Jesus para 
pedir com ele? A assumir seu pedido? Ou então pediu ele estes 
conselhos ao mesmo tempo em que pedia a seus formadores de 
lhe fazer conhecer e reencontrar o Senhor?

1.3 Um intelectual leigo oferece-lhe o slogam: 
Queimar a vida por Cristo!

Enquanto ele faz seus estudos universitários, Basílio encontra 
o professor Oswaldo Robles, cristão de uma grande profundidade 
mística e que se torna também seu pai espiritual. Nele pode 
descobrir a que profundidade mística o Cristo pode conquistar 
uma alma. É um intelectual que não vive senão para a glória de 
Cristo e que junta à paixão do Senhor os sofrimentos físicos que 
seu corpo doente lhe impõe. Basílio nos oferece uma confidência 
emotiva na Circular sobre a obediência, p.36-39: 

Mais tarde preparando minha tese, eu conheci intimamente 
Oswaldo Robles. E um dia, à minha pergunta: “Tudo Bem?” - Ele 
me respondeu: “Mal. Eu tenho uma dor aguda na coluna vertebral 
e deverei mesmo me  tratar com morfina. Os médicos me dizem que 
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eu tenho tal coisa, mas não é verdade – ele tinha dois doutorados e, 
além disso, um bom nível em medicina – daqui três anos eu terei uma 
hemorragia cerebral  e morrerei disso”. Eu sabia que ele trabalhava 
num ritmo esgotante, contentando-se normalmente de quatro horas 
de sono, e cada manhã fazia uma hora de oração pessoal, depois 
assistia a uma missa bem cedo e se punha ao trabalho. Portanto, 
certo dia considerei meu dever dizer a meu amigo Oswaldo Robles: 
“O senhor deveria reduzir seu trabalho e descansar um pouco’ – Ele 
me respondeu: “Não, agora que já sei que não me restam senão três 
anos; eu tenho que queimá-los ao máximo por Jesus Cristo e sua 
Igreja”. Era nele uma obsessão. Ele me disse ainda: “Veja, as dores 
são extremamente vivas, mas eu lhe garanto que desde o momento 
em que elas começaram vivo praticamente em comunhão com Deus 
de modo contínuo como se eu o tocasse. Com este preço posso 
receber as dores, ou a morte, ou tudo o que se queira...”.

Aproximadamente três anos mais tarde, fui revê-lo. Ele estava 
no hospital quase em agonia: hemorragia cerebral, efetivamente. 
Um seu primo, renomado neurologista, salvou-o, entretanto. Mas 
ele ficou meio paralisado, com uma afasia, e teve de recomeçar seus 
estudos de espanhol, de inglês, de francês e de alemão. Cinco anos 
de esforços sobre-humanos que o deixaram, entretanto, com um 
grande complexo. Ele não ousava mais falar alto. Havia perdido 
a eloquência e adormecia seu auditório. Nós, seus antigos alunos, 
tentávamos encorajá-lo. E ele dizia: “Não me enganeis. Eu me tornei 
pobre (mal vestido)”.  Sua sabedoria de pensamento era perfeita. Ele 
escrevia tão bem quanto antes. Só a eloquência o tinha abandonado. 
E, então, um dia ele se pôs a chorar lágrimas amargas diante de 
mim, durante cinco minutos. Tão verdade que eu acreditei dever 
dizer-lhe: “Contenha-se, porque no fundo há aí, talvez uma falta 
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de aceitação da vontade do Pai”. Ele fez um esforço para se conter e 
me disse: “Irmão Basílio o senhor se engana. Eu posso lhe garantir 
diante do Cristo que, durante 25 anos de triunfos universitários, 
aqui e no estrangeiro, eu não pensei um minuto em Owaldo Robles, 
mas somente em Jesus Cristo. Se eu choro é que eu perdi o único 
instrumento que eu tinha para trabalhar em seu reino”. 

Até parece que este professor oferece a Basílio se não o ideal 
de sua vida, ao menos o slogan: “queimar a vida por Cristo!” e 
também de fazer desta paixão uma obsessão.  É a este professor 
que Basílio se abre quando deve deixar os estudos para tomar 
a direção do Juvenato, em Queretaro. Basílio anota a resposta 
que lhe dá seu amigo Oswaldo: “Irmão, não se preocupe, você fará 
muito bem, conte com a graça de Deus. É Deus quem o chama, Ele o 
ajudará”. (Até aqui seu tom era alegre; e depois disse, com um tom 
sério e pensativo: “É extraordinária a ação do Espírito Santo e da 
Providência de Deus!”. “Há vários anos, Irmão, que Deus o conduzia 
até este ponto. Eu pude acompanhar o desenvolvimento de sua 
formação e vejo claramente esta ação previdente e misericordiosa 
pela qual Nosso Senhor o preparou lentamente para esta vocação: 
a direção nas casas de formação. Tenha confiança em Deus e 
abandone-se à sua Providência; Ele o ajudará”.

Com seu amigo, Basílio aprende a ler na sua vida “a ação 
previdente e misericordiosa do Senhor” que o prepara às suas 
diversas tarefas, das quais uma será a de assumir duas vezes como 
Superior-Geral. E seu amigo Oswaldo Robles lhe deixa ainda este 
presente: “Eu vivo na ciência, mas a ciência não vale Jesus Cristo”.272 

272  Circular sobre a Obediência, p. 41 – 30 de maio de 1975.   
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Nestes anos de juventude e os primeiros de seu apostolado, ao 
mesmo tempo em que esta paixão pelo Cristo, eleva-se também 
outra, a paixão pelo homem como uma necessidade de amar, 
servir, assistir, aconselhar, salvar e isto de múltiplas maneiras, 
ocasiões, gestos. É esta paixão pelo Irmão que preenche o 
caderno 4: Amor e sabedoria e o caderno 7: Irmão e Superior. E 
era seu diretor espiritual o padre Ramón Martinez que o havia 
colocado sobre este caminho: “Lembra-te também que o amor sem 
obras não é amor”. “O amor ativo, o amor se prova pelo sacrifício e 
as obras.”                      
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2
O SUPERIOR-GERAL
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2.1 O Diário Espiritual

Oferece páginas sobre os primeiros anos do superiorado do 
Irmão Basílio. Numa dessas páginas Basílio esboça a preparação 
de um plano para o ano:

C – Reorganizar e pacificar meu compromisso interior ao 
trabalho criando o modo de desprendimento o mais íntimo e o mais 
necessário para mim, hoje. Minha organização do trabalho segundo 
Deus. Na realidade, neste momento, o que em mim tem necessidade 
de ser reorganizado, purificado, cristificado não é propriamente 
a vaidade, nem a sensualidade, nem o orgulho etc. mas, sim, o 
trabalho. Meu temperamento apaixonado aceitou o trabalho por 
Deus... mas a paixão não cristifica, é uma força ou um dinamismo 
deformante. O Cristo é transformante.

Reorganizar:
1. A paz com a qual eu trabalho... a medida (interior, não exterior). 

Possuir o trabalho em vez de ser possuído por ele.
2. A hierarquia... conforme a importância e o dever.
3. A medida. Dar a cada coisa o tempo de que tem necessidade e 

não mais. Eu penso que esta conversão é aquela que o Senhor 
quer de mim hoje. Ele a começou e a produziu invadindo meu 
coração de suavidade e de maravilha.

 Outra página extraída de um retiro que o Ir. Basílio fez em 
Saulchoir. Esta página tece juntamente a paixão por reproduzir na 
sua vida em face do Senhor: “Minha vida, como uma amizade sempre 
zelosa e saudável para com o próximo e como um serviço o mais rápido 
e o mais perfeito possível”. Com o que isso supõe de prudência e de 
progressão gradual que convém aos chamados de Deus.
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A conformação progressiva de mim mesmo com a imagem de 
Jesus que será adquirida por um amor progressivo de suas virtudes 
redentoras e pascais: a obediência imediata, a pobreza total, a 
virgindade do coração, o aniquilamento e a humildade. Sob a ação 
do Espírito Santo (Espírito de Jesus) e descobrindo e me tornando 
apaixonado desta axiologia cristã das Bem-aventuranças e da 
morte e da cruz do Senhor. Isto significa... total disponibilidade à 
vontade de Deus.

Vigilância e purificação renovadas... e sobretudo paixão 
progressiva e realização do rosto do Cristo (nas virtudes muito 
queridas da humildade, de total obediência, de verdadeira pobreza 
e de pureza (= gosto da transparência no amor).

2.2 Conhecimento e amor273

Um dos aspectos importantes no Irmão Basílio é o 
conhecimento que ele tem do mistério de Cristo. Encontramos 
isso particularmente nas Circulares que escreve, nas conferências 
dos retiros e outros momentos de encontro com os Irmãos ou 
com religiosos. Nas páginas que seguem, o aspecto doutrinal 
vai dominar: ele é rico e original, mas não é nunca especulação 
teológica. Sua doutrina nasce do coração e da oração, é um 
conhecimento cheio de amor. Isso não pode ser diferente para 
um homem cujo o ideal é de “queimar sua vida por Cristo!”.

É por comodidade que separamos conhecimento e amor, que 
na vida formam um todo.

273 Circ. de 2 de janeiro de 1968, Os apelos da Igreja, p. 610-611.



CADERNO 14: JESUS NA VIDA DO IRMÃO BASÍLIO 323

2 O Superior-Geral

2.3 Conhecer Jesus

2.3.1 Jesus, o que eu posso chegar a ser para Deus. 
É assim que Basílio sintetiza a Encarnação que é um 
mistério sobre o qual ele volta frequentemente. Deus se 
mostrou a nós numa plenitude total e definitiva neste 
alguém que nós chamamos Jesus. Esse “Tu” sem nome, 
Absoluto e Infinito, revelou-se a nós como um “Eu-
Yahweh-entre-vós”, vivendo a história conosco. Esse “Tu” 
absoluto quis uma vida partilhada, uma coexistência, 
ele escolheu um povo, esteve tão perto dos homens que 
a dado momento da história, quando não é mais como 
alguém de fora, que vive com os homens, mas como 
alguém que é da humanidade e vive com a humanidade...

Deus não está somente conosco, mas é um de nós. Deus 
pronunciou um “Eu” de humanidade; e este apelo aos 
homens desde o exterior foi então um apelo vindo de dentro. 
Jesus de Nazaré, o resultado do que nós os homens podemos 
chegar a ser para Deus e do que Deus pode chegar a ser 
para os homens. É então desta maneira que a Palavra de 
Deus, o apelo de Deus ressoou através de uma humanidade 
que é nossa, que é nossa irmã. “Que é finalmente, cada um 
de nós.”274 Ele formulará em termos muito próximos a 
mesma verdade na conversa sobre a Oração: “Em Jesus, 
Deus se humanizou pra valer... Deus se fez homem, assume 
a linguagem dos homens e se expressa como um homem. É 
Deus que fala a Deus, a partir do homem, e é por isso que a 
oração é a humanização orante de Deus”.275

274 Circ. Conversa sobre a Oração, p. 505.
275 Circ. Conversa sobre a Oração, p. 505.
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De fato, estas ideias Basílio as retoma seguidamente, 
reencontramo-nas nos primeiros retiros que dá aos 
Irmãos através do mundo marista: “O mistério de todos 
os mistérios é Jesus. Verbo inacessível de Deus, Palavra 
pela qual Deus se dizia ele mesmo a ele mesmo, Deus quis 
também pronunciá-la para os homens, para nós, para que 
ela fosse suavidade, beleza, salvação, amor, saúde e ela 
se chamou Jesus. O que era inacessível se tornou acessível 
tomando carne..”.276 Jesus Cristo é a pessoa de reencontro 
onde se realiza, no amor, a união entre Deus e o homem; 
Ele é o templo de Deus e do homem. Justamente, Basílio 
vê Jesus como o amor do Pai entre nós.

2.3.2 Jesus, o beijo de amor do Pai 
Ele o diz magnificamente na Circular sobre a Obediência: 
“O cristianismo não é outra coisa senão o beijo de amor 
histórico que o Pai dá à humanidade na pessoa de Jesus e 
que ele prolonga em seguida pelo Espírito. O Pai é amor, 
a ponto, como diz São João,”que ele nos amou até enviar 
seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados” (1 
Jo, 4,10)... A essência, o coração, o tudo do cristianismo é 
o amor, amor  que brota um pouco no Antigo Testamento, 
mas que explode em plenitude em Jesus Cristo.  Este amor 
do Pai para a humanidade vai culminar numa aliança total 
– aliança em Jesus, aliança no Espírito Santo, para nos 
fazer entrar no coração do amor.”277 E este amor traz como 
fruto a união, a paz, a amizade. Na Circular de 2 janeiro 
de 1968, Os apelos da Igreja, ele revê ainda Jesus como 
o beijo do Pai para o homem: “Sim, não se pode esquecer 

276 Primeira conferência sobre o mistério pascal. Retiro do Escorial, 1969. C. D. 
A Direção Espiritual.
277 Circ. sobre a Obediência, p. 24-25.
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que a religião cristã não é um produto fabricado pelo 
homem, é Deus que se comunica ao homem. O homem não 
é um Prometeu que rouba o fogo do céu; é uma criatura que 
recebe em Jesus Cristo o beijo de amor do Pai e a redenção 
pelo amor.278 No Um Novo Espaço para Maria, Basílio 
apresenta uma reflexão surpreendente, mas justa: “Na 
vida de Jesus, há uma multidão de episódios contingentes. 
O Cristo, por exemplo, teria podido não nascer em Belém, 
não ser obrigado a fugir para o Egito, não ter um encontro 
com a Samaritana ou uma refeição com Zaqueu. Mas há 
algo que é essencial, constitutivo, na vida do homem-Deus 
Redentor: é a sua Páscoa. “Ele devia morrer e ressuscitar 
para reunir os homens e fazê-los entrar com Ele, libertos do 
pecado e da morte, na comunhão definitiva de seu Pai”.279

2.3.3 Jesus e nós, nós somos um 
Aqui nós nos encontramos em presença de uma das 
linhas de força da fé de Basílio; ele o diz às vezes com 
expressões tão raras e surpreendentes que elas não podem 
passar despercebidas. Escreve: “Cada um carrega um mistério 
em si: Jesus Cristo sou eu e eu sou Jesus Cristo, no sentido mais 
profundo da palavra”.280 Isto não é nem uma bela descoberta  
literária nem uma audácia teológica, mas a profissão de uma 
fé profunda,281 vivida, que reencontramos nas conferências 
dadas no Canadá em 1970:

278 Circ. de 2 de janeiro de 1968: Os apelos da Igreja, p. 522-23.
279  Circ. Um Novo Espaço para Maria, p. 327.
280  Circ. sobre a Obediência, p. 37.
281  Basílio explica muito bem isso numa das palestras que dá aos Irmãos do Es-
corial, em agosto de 1969. Para ele é exatamente o que o batismo produz em nós, 
uma união profunda, total entre Jesus e nós e entre nós e Jesus,  produz-se uma 
identificação que permite dizer “cristão outro Cristo”. Cf. Conferências do Ir. Basí-
lio Rueda, El Escorial, agosto de 1969: C. D. Princípios de vida cristã. A Oração 1.
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“Não se pode esquecer que a vida religiosa não é outra 
coisa que a vida evangélica de Jesus Cristo derramada 
nos nossos corações e trabalhada constantemente pelo 
Espírito Santo”.282 Não é certamente um cristão ordinário 
que poderia afirmá-lo, mas aquele que como Paulo chegou 
ao ponto de poder dizer: “Não sou mais eu  que vive; é o 
Cristo que vive em mim!”.283 Pensando que Jesus, pela 
morte e a ressurreição, perde suas condições físicas de 
ação na humanidade e que ele tem necessidade para se 
tornar presente a outras humanidades que se oferecem 
a Ele, Basílio escreve esta oração: “Senhor, tu não podes 
mais contar sobre a humanidade física de Jesus. Mas eis 
em mim, por teu Verbo, uma outra humanidade integral, 
não somente um corpo, pés, mãos, uma cabeça, mas um 
livre-arbítrio, uma psicologia, um coração que eu te peço 
de inundar de teu Espírito... E verdadeiramente o Verbo 
que fez viver Jesus-homem de maneira divina habitando 
agora em nós como em novos Cristo, quer fazer com homens 
obedientes os revolucionários da história”.

Já na palestra sobre a Oração, ele tinha formulado esta 
ideia: “O cristianismo é uma vida interpessoal em unidade... 
Eu e Jesus somos dois, mas somos um também, porque Jesus 
e eu somos Igreja,”.284 Os verdadeiros cristãos “são vividos 
pelo Cristo” e o batismo verdadeiramente acolhido faz 
que a vida do Cristo suba em todo nosso eu e o invada 

282  Apelo  à ultrapassagem, retiros de 1970. Natureza dinâmica da vida evan-
gélica em nós, p. 1.
283  Esta citação de Paulo e uma das mais frequentes nos textos de Basílio; ela 
exprime uma de suas convicções mais profundas.
284  Circ. Conversa sobre a Oração, p. 507.
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em todos seus instintos os mais espontâneos, porque é 
a infusão do mesmo Espírito do Filho. Ele se pergunta “o 
que é um cristão. Não aquele que ‘pratica’, mas aquele no 
qual a vida de Jesus se esparrama, que é vivida por Jesus, 
pelo Espírito de Jesus. Ora, se ele vive com o espírito de  
Jesus, é na medida que o batismo cresce nele como um mar 
que invade o coração, a cabeça, os critérios do julgamento, a 
consciência”.285 É então que nós também somos filhos, no 
Filho. E neste caso nossa oração é de fato a voz de Cristo 
que se dirige ao Pai: “Quando um homem reza e que sua 
vida é verdadeiramente cristã, é o Cristo, primogênito do 
seio de Maria, que reza nele: sua oração não é outra senão 
a vida de Cristo que se exprime em palavras”.286 Já na sua 
primeira Circular ele tinha afirmado: “Fraternizando com 
o único que é Filho, com Jesus que esgota a paternidade do 
Pai, configurados pelo Espírito com Jesus, podemos invocar 
e  exclamar: “Abba, Pai, do fundo do coração”. – E ele insiste 
– Não é mais questão de saber-nos chamados por um “Tu” 
transcendente, mas  sim de saber-nos irmãos de Jesus, 
configurados a Ele pelo Espírito e, com sua força, de poder 
exclamar: “Abba, Pai!”.287

Quando nos tornamos filhos, Cristo acaba por ocupar 
a totalidade de nosso ser e Jesus não é mais somente 
centro, Ele é tudo. Na palestra sobre a oração Basílio 
escreve: “Quando ele entra no campo da consciência, o 
mistério cristão entra como fé, como amor, como esperança 

285  Circ. Palestra sobre a Oração, p. 497.
286  Ibid.. p. 504.
287  Circ. de 2 de janeiro de 1968, Os apelos da Igreja, p. 616.
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e tudo isso vivido no Cristo:288 ele se torna presença também 
para os outros quando o coração se abre a uma verdadeira 
acolhida”. Basílio o diz aos Irmãos do Brasil: “É por isso, 
caríssimos Irmãos, vocês doam a vida e são como  corpo 
no qual o Filho da Virgem Maria se encarna de novo, 
misticamente, para ser presença entre os homens. Vocês são 
o amor e a providência visível do Pai para os pobres. Vocês 
oferecem seus corações ao Cristo para que ele ame, suas 
vozes para que ele anuncie o Evangelho, seus braços para 
que ele sirva o próximo, seu trabalho para que ele se faça 
presente, para promover e tornar livre. Assim vocês realizam 
as promessas contidas nas Bem-aventuranças...“.289Esta 
passagem aparece na revista Encontro da ex-Província 
de São Paulo, mas a carta que o Ir. Basílio envia a seus 
Irmãos contém uma passagem interessante e que não foi 
reproduzida na revista: “Neste contexto nós os convidamos 
a dar presença à maior atividade evangélica possível, 
deixando-se invadir totalmente por Jesus Cristo graças a 
uma experiência profunda e muito íntima de sua pessoa, e 
por ele do Pai e do Santo Espírito, do seu plano de salvação 
e do anúncio do evangelho. Não temam anunciar a tempo e 
contratempo o evangelho, a pessoa bendita de Jesus e seus 
projetos de salvação para os povos. Façam conhecer também 
em toda sua profundeza e beleza, a pessoa da Virgem Maria, 
que é tão amada do povo brasileiro”.290

288  Circ. Palestra sobre a oração, p. 507.
289  Carta do Ir. Basílio, de 20 de maio de 1985, aos Irmãos Brasileiros, publi-
cada na revista Encontro, n. 31 de outubro de 1985. Encontro era o boletim de 
notícias da  ex-Província de São Paulo.
290  AFM. 51.09-6647 – 85 06-150 – Carta de 20 de maio de 1985.
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Essas ideias não são aquelas de um Superior-Geral no 
fim de 18 anos de superiorado e de experiência. Basílio as 
afirmava com nitidez nos primeiros retiros que ele dava 
aos Irmãos da Espanha, do Canadá, da América Latina, 
a partir de 1969: “... integrados vitalmente no Cristo pelo 
batismo, pela fé, pela graça, na Igreja, nós formamos a 
Igreja e vivemos uma vida... Nós podemos dizer que dentro 
de nós há a vida de Deus, e é o Verbo que em nós vive 
esta vida, que o Espírito que fez viver um homem que se 
chamava Jesus Cristo, a natureza humana de Jesus Cristo, 
unindo-a numa união de pessoa com o Verbo de Deus, este 
mesmo Espírito que é o Espírito Santo, é aquele que nos faz 
viver a vida do Cristo, sua própria vida, ele nos faz viver 
nós mesmos... Tu não és um cadáver, tu és uma pessoa 
viva, com uma vida diferente da vida puramente natural. 
E então, esta vida age, pensa em ti, no teu viver cristão. O 
fato de o Cristo viver nossa vida é uma realidade, estamos 
conscientes, nós nos damos conta disso...”.291

 2.3.4 A lei fundamental é Jesus292

Habitados pelo Espírito do Filho, Jesus vai se tornar nossa 
regra de vida, a medida de tudo, o modelo absoluto. Na sua 
profunda visão da obediência, que é de fato o excesso da 
paixão que ele traz nele para a vontade de Deus, Basílio 
escreve: “A base da obediência cristã é Jesus Cristo. Tal é 
em todo caso a consequência tirada por S. Paulo: “Nós não 
temos lei. Nossa lei é Jesus Cristo”.293

291  Chamado à renovação, n. 1, p. 7-9, Out. 972, Província Norte, Espanha.
292  Título de uma longa reflexão que encontramos na Circular sobre a Obedi-
ência, p. 42.
293  Circ. sobre a Obediência, p. 44-45.
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Refletindo sobre “espiritualidade” e “psicologismo”, e 
a necessidade de harmonizar os dados da psicologia e a 
vida espiritual, depois de ter dito que as leis psicológicas 
comprometem a consciência, ele faz seguir este parágrafo: 
“É preciso, portanto, inserir os dados psicológicos na 
mensagem evangélica, como é preciso também aceitar as 
contribuições espiritualistas. Sem isso se cai num revés. Do 
lado dos partidários do espiritualismo, o que se sustenta 
com força é a prioridade não somente qualitativa, mas vital 
do Evangelho sobre os valores humanos. Sobre este ponto, 
Nosso Senhor – nossa lei  e  nossa única escala de valores – é 
claro e categórico”.294 Tratando do humanismo naturalista, 
ele precisa seu pensamento: “É preciso abrir-nos com 
toda nossa alma aos valores de nossa época; é preciso 
que levemos seriamente em conta o mais cedo possível na 
formação e na vida de nossas comunidades... mas é preciso 
também – eu insisto aqui – que estejamos  prevenidos contra 
uma mentalidade humanista, no sentido humanista, que faz 
do homem seu próprio fim e modelo. Nosso único modelo 
é  o Cristo. Nossa antropologia se deduz do mistério e da 
história  da salvação com suas grandes realidades, ricas de 
consequências: a bondade da criação, o fato da queda com 
as desordens que decorrem dela para a natureza humana, 
e o acontecimento abençoado da redenção de Cristo que 
progride em nós e no mundo... Em resumo poder-se-ia 
dizer: É somente no e pelo Cristo que se realizam o mundo e 
o homem – um mundo digno do homem e um homem digno 
deste nome – num humanismo cristão”.295

294  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 52–53.
295  Circ. de 2 de janeiro de 1968, p. 131–132. 
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Enumerando aos Irmãos as características da 
espiritualidade do homem novo, na última e a mais 
importante destas características, ele diz: “Irmãos, 
um cristão não pode viver da justiça legal. E justiça legal 
significa todo o código moral que o homem recebeu do 
Senhor ou de seus representantes, precisando uma série 
de regras a cumprir. Irmãos, queiram me perdoar, mas há 
entre nós muitos israelitas que vivem habituados a esta 
espiritualidade legal. E o Cristo pregou esta justiça legal  
sobre a cruz e ele colocou no lugar ele mesmo, sua imagem e 
o Espírito Santo, isto é, a justiça evangélica, que é dinâmica 
e diante da qual tu não podes nunca dizer: isto basta!”.296 
Uma das mais belas páginas de Basílio neste assunto é 
a que nós encontramos no Projeto Comunitário, e que 
leva como título: A Comunidade, realidade voltada para 
Jesus Cristo.297

2.3.5 A comunidade realidade voltada para o Cristo298 
A Comunidade é um fruto da relação com Jesus Cristo: 
Nele, por Ele e para Ele. As palavras do capítulo 16 de 
São João tomam aqui toda sua força: “Eu sou o cepo, vós 
sois os ramos... Permanecei em mim... Sem mim não podeis 
fazer nada etc.”.

Nele. Isto quer dizer que tal homem é meu irmão com 
toda a força, profundidade e  riqueza que a palavra 
implica. Ele é para mim irmão e amigo, unicamente 
porque Jesus Cristo o redimiu e me redimiu, e que esta 

296  Apelo à renovação, dez. 1972. Província Norte, Espanha.
297  Circ. Projeto Comunitário, p. 129.
298  Circ. Projeto Comunitário, p.129-131.
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salvação nos colocou em contato sendo os dois frutos 
de sua redenção. O que é verdadeiro da amizade cristã 
o é também da comunidade. Ela se constrói sobre uma 
pedra de fundação que é Jesus, e com essas outras pedras 
que são as pessoas tiradas de sua miséria, justificadas 
por Ele e inseridas na construção: no fundo dos homens 
tornados cristãos.

Por Ele. Jesus não é somente a fonte, mas também o 
motor e a esperança de toda comunidade cristã possível.  
Este por deve ser gravado no coração e na vontade de 
toda comunidade que quer crescer. Ela não crescerá 
senão por Ele, enxertando-se Nele,  abandonando-se 
à sua ação salutar. Bonhoeffer recusa toda esperança 
de um crescimento comunitário graças à psicologia, a 
esforços que não emanariam de um discernimento fiel 
às emoções do Espírito para a comunidade, mas que 
encontrariam sua fonte numa preferência humana e 
ideias pessoais. Tratar-se-ia então de uma idolatria, de 
uma construção sobre a areia, derrubada pela primeira 
borrasca e varrida pela primeira inundação.

“Nele toda graça,
Nele toda paz,
Nele a esperança,
Nele a salvação.”

Para Ele: Nós fomos redemidos e nos tornamos um povo, 
não somente por Ele, mas para Ele. E Ele veio, não para 
ele mesmo, mas como servidor, a fim de morrer para a 
salvação dos homens e a glória do Pai. Toda comunidade 
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cristã deve, portanto, viver voltada para um dom coletivo 
a Jesus, de quem ela se torna o corpo para que ele faça 
o que ele quiser, lá onde ele quiser. Eis porque eu tanto 
insisti para que, no projeto comunitário, Jesus seja a base 
e o centro: “Segui a via do amor, a exemplo de Cristo que 
vos amou e se entregou por nós” (Ef. 5,2).

Estas facetas do mistério de Cristo emergem 
seguidamente nas cartas que o Irmão Basílio escreve, 
seja como amigo seja como responsável. Mas nas cartas 
ele pode ser mais espontâneo, ele pode deixar falar mais 
o coração. Ele sabe que neste mundo da graça, da vida, do 
amor, é Deus quem tem a iniciativa. Basílio lembra neste 
sentido o n° 3 da exortação apostólica Redemptionis 
Donum, de João Paulo II: “O chamado ao caminho dos 
conselhos evangélicos nasce do encontro íntimo com 
o amor do Cristo que é um amor redentor... E a tomada 
de consciência é o fruto, do olhar amoroso, de Cristo no 
segredo de seus corações”. Depois ele continua: “Muitos 
santos ressentiram este chamado como uma descoberta 
apaixonada de Jesus Cristo que os move a abandonar 
tudo para chegar a ser seus discípulos inseparáveis e seus 
colaboradores numa vida totalmente liberada para o Reino 
e para o Evangelho”.299

Nós não estamos mais sobre o registro do conhecimento, 
mas sobre aquele do amor que produz o conhecimento 
e, sobretudo, um estilo de vida bem particular.

299  Chamado à renovação, conferência sobre a oração, p. 38.
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Serão, sobretudo, as cartas escritas a seus amigos mais íntimos 
que vão revelar de maneira evidente quanto Jesus era o centro, o 
coração, a vida do Irmão Basílio. Ele o diz com a clareza do teólogo 
e a paixão do místico, com a paixão daquele que sabe ficar de 
joelhos diante do Santíssimo Sacramento. A expressão espontânea 
por ocasião das cartas ou de palestras é a exteriorização de uma 
paixão profunda que ele vive Nele, paixão que se torna luz. Muitos 
depoimentos nos permitem verificar de novo que o amor e o 
conhecimento de Cristo se unem de modo inseparável.

Basílio se dá conta de que, com muita boa vontade, o 
Instituto centrou-se demais sobre o modo de ajudar os pobres, 
as missões, sobre a maneira de ter um exercício mais evangélico 
da autoridade, e “um pouco por vez, o Cristo, o bom Jesus passou 
para segundo plano e, em certas ocasiões, desapareceu, quando 
na realidade ele é a razão principal, a sublime razão para a qual 
vivemos e morremos. É Ele que está na origem de nosso chamado, de 
nossa fraternidade e de nossa amizade. Ele é nossa salvação... Se é 
verdade, como escreve Bonhoeffer, um grande crente, que a via mais 
direta, a única via verdadeiramente autêntica e constante para ir a 
nossos irmãos, é o Cristo, é evidente que já é tempo de envidar todos 
os nossos esforços para refazer de Jesus o centro de nossa vida”. 300 
Esse texto anuncia o apelo que o XX° Capítulo geral fará a todos 
os Irmãos de: “Centrar apaixonadamente nossas vidas e nossas 
comunidades em Jesus Cristo, como Maria”.301

300  Carta aos amigos, 1° de novembro de 1978. 
301  Documento do XX° Capítulo Geral: Escolhamos a Vida, n. 18.
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Eis três breves extratos302 que propõem esta centralidade de Jesus:

Se nos perguntarmos qual é
o centro,
a quintessência,
o coração e
o núcleo central da vocação, 
devemos responder que é Jesus:
A vocação é Jesus.303

Jesus é o maior revelador de valores que a humanidade jamais 
conheceu. Nele, na sua pessoa, no seu testemunho e sua mensagem, 
se esclarecem e se decantam muitas coisas que não estavam claras, 
bem pressentidas, e descobrem-se outras que nunca tinham sido 
pressentidas. É Ele que realiza de modo magnífico o que há de mais 
humano no humano e o eleva a uma vida nova...304 É preciso colocar 
a pessoa do grande evangelizador, Nosso Senhor Jesus Cristo, 
ternamente amado, como o tudo da vida, no coração de cada aluno, é 
preciso colocar aí também o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.305

Basílio é entusiasta da Escola da Fé, que vai se abrir em 
Friburgo, pela finalidade que ela se propõe. Ele o diz em termos 
que traem seu amor pelo Cristo: “Esta Escola se propõe criar 
santos Paulo do XX° século, homens tão absorvidos pelo Cristo, 
pelo fogo do Cristo que descobriram e que desconheciam antes, por 

302  Os textos completos são dados no fim do caderno.
303  Conferência dada em Arévalo, Espanha, durante o 3º retiro, em 1980: A 
vocação centrada sobre o Cristo. Nos arquivos de Roma temos 5 fitas cassete 
gravadas sobre essas conferências do retiro.
304  Conferência dada em Salamanca, dia 25 de março de 1985.
305  Conferência no retiro de Arévalo, Espanha, em 1980: A missão, a graça e o 
horizonte marista.
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um Cristo que se revela a eles de um modo insuspeito. Esses homens 
não poderão mais viver senão da fé e semear no mundo o Cristo, até 
o dia que lhe cortarem a cabeça”.306

O Irmão Basílio fala aos Irmãos diretores da Província de 
Castela sobre os perigos que ameaçam nossa resposta a Deus. 
Ele lhes lembra do documento Irmão Marista hoje, artigo n° 7, 
que considera uma passagem extraordinária, uma frase preciosa, 
um ponto precioso, expressões que revelam o sentimento do 
Irmão Basílio, depois ele o lê com lentidão pesando as palavras: 
“Testemunhas entre os homens, eleitos e consagrados, o que importa 
antes de tudo e por cima de tudo para nós é a pessoa viva de Cristo 
e seu evangelho. Nós respondemos a um chamado gratuito. É Ele 
que nos consagra e nos envia para sermos suas testemunhas nas 
diversas situações históricas e culturais...”.307

A seus coirmãos mexicanos, de viagem à Coreia do Sul, ele 
escreve: “Que seu zelo missionário, seu trabalho, suas preocupações 
etc. não os façam nunca esquecer que os meios humanos não servem 
nas obras de Deus senão quando as pessoas são cheias do Cristo. 
Tudo vem Dele, e sem Ele, nada. Que Cristo, portanto, seja sempre 
o centro de suas vida”.308

306  Primeira conferência  sobre o mistério pascal. Retiro do Escorial 1969. C.D. 
A Direção Espiritual. Basílio dá aos Irmãos três conferências sobre o mistério pascal 
de duração total de 3 horas. Descobre-se aí sua profunda teologia das Escrituras, 
sua familiaridade com a Palavra de Deus, sua paixão que se manifesta na linguagem 
convicta e zelosa, sua doutrina sobre Jesus que é também intimidade com Ele. Vê-se 
bem que não é um contato episódico mas um viver contínuo com o Senhor que lhe 
permite dizer muitas vezes: “ Para mim viver é o Cristo!”.
307  Conferência de retiro dada em Arévalo, Espanha, em 1980: Os perigos que 
ameaçam nossa resposta. É dito na fita cassete, que os Irmãos são os Irmãos dire-
tores da Província de Castela.
308  Carta de 4 de junho de 1972. AFM. 51.09-B1- México Central.
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O Irmão Cecílio Alonso prepara a despedida para o Congo. 
Basílio lembra-lhe o essencial da missão: “Se você for à missão 
é, não unicamente, mas antes de tudo e, sobretudo, para anunciar 
Jesus Cristo e para fundar e desenvolver a Igreja. Este ponto é capital 
neste momento quando a teologia toma um viés antropológico que 
cria o risco que o centro da Religião e da Redenção não visa senão 
o homem e o homem no seu sentido temporal, material, natural. 
O Irmão que não prova a necessidade de ser uma encarnação viva 
do Evangelho, e uma presença do amor de Deus entre essas gentes, 
é melhor que ele nem vá para lá, apesar de tudo o que ele poderia 
levar num aspecto temporal...”.309

Poderia então dar-se o caso contrário, quando um religioso 
perde o essencial de seu senso de testemunho. Basílio faz esta 
reflexão diante da dificuldade séria que se pode encontrar ao dar 
a catequese, o que ele compreende, mas acrescenta: “O que não se 
pode compreender, o que é escandaloso num religioso é que isso lhe 
seja indiferente,  sem importância, sem problema, que o mundo seja 
ou não seja evangelizado, que os jovens recebam ou não recebam 
o Cristo. No coração do apóstolo deve sempre  existir inquietação 
para a história da salvação”.310

Na parte de sua primeira Circular onde Basílio reflete como 
tornar a Congregação apta a responder ao mundo de hoje, 
escreve: “A ação que devem realizar os Irmãos deve vir de um 
impulso muito intenso de caridade sobrenatural, que procede da fé 
e se alimenta na oração. Essa oração, no nosso caso, pode significar 
concretamente contemplação do mundo à luz da fé, em diálogo com 

309  Carta de novembro 1977, AFM 51.09-B1- Madri.
310  Segunda conferência sobre a Oração, retiro do Escorial 1969. C.D. Princí-
pios de Vida Cristã.
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Nosso Senhor”.311 Esta ideia se encontra também na Circular sobre 
a oração: “Somos convidados a  abrir  grandes portas ao Senhor na 
nossa Congregação, a deixar  entrar o pleno sol na vida de nossos 
Irmãos, a fim de que verdadeiramente Deus seja o primeiro servido 
. Sim, é preciso que a gratuidade, o louvor e a escuta encontrem 
todo espaço de que eles têm necessidade e que nos tornemos enfim 
disponíveis para que o Espírito possa nos trabalhar e modelar nosso 
coração à sua maneira”.312

Uma ideia parecida é expressa na sua Circular sobre a 
obediência onde lembra que “a lei fundamental é Jesus Cristo: que 
a base da obediência cristã é Jesus Cristo”313, ele diz isso para todo 
cristão: “O modo de viver de Jesus deve se tornar aquele do cristão... 
O verdadeiro cristão é atraído por Jesus Cristo, depois apaixonado 
de Jesus até sentir nascer nele mesmo uma nova forma psicológica 
de ser e de pensar”.314

Tudo se refere à centralidade do Cristo. Quando se é obrigado 
a realizar escolhas extremas como em países de regime marxista, 
Basílio lembra que as prioridades e opções..... devem ser cristãs, 
eclesiais, maristas:

“Entre o Cristo e outra coisa, será sempre o Cristo”.315

Já em 1972 ele tinha dito aos irmãos da Espanha: “Quando 
anuncias Jesus Cristo ressuscitado, tu te comprometes com Ele, de modo 
que não importa que dilema entre Jesus Cristo e outra coisa, tu te deixas 
esfolar antes de renunciar a Jesus Cristo, e que tudo seja perdido, até tua 

311  Circ. 2 janeiro 1968, p. 276.
312  Circ. A Oração, p. 334.
313  Circ. A Obediência, p. 42.
314  Circ. A Obediência, p. 37.
315  Carta de 4 de novembro de 1977. AFM 5109-C2 - França marista. 
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própria mãe, mas não Jesus Cristo”.316Nestas conferências de retiro 
justamente chamadas Apelo à renovação (Appel pour un renouveau), 
a segunda traz o título Nossa vida apostólica (Notre vie apostolique).
Ele encontra aí a ocasão de determinar o que define os apóstolos: “Se 
não são homens no coração dos quais queima o Cristo e se eles não 
irradiam seu espírito, no desejo de que outros o conheçam, aí não temos 
apóstolos.”317Este mesmo ano, na província de Bética, Basílio lembra 
a essência da vida religiosa: “A vida religiosa não é outra que a vida 
cristã levada a sério com amor, com uma densidade e um dom total e 
irreversível a ponto de fazer do Evangelho, de Jesus Cristo, o modelo 
completo e absoluto de sua vida.”318

A convite do Concílio, a Congregação deve dar-se novas 
Constituições. Basílio coloca o Senhor Jesus como a primeira 
fonte de inspiração: Constituições, que devem “ser inspiradas 
pela vida de Jesus e por seu Evangelho.”319

Jesus não é somente a primeira luz que deve clarear as 
Constituições, Ele deve ser também o sol de cada Irmão: “É 
somente o contato contínuo com o Senhor que nos dá esta dimensão 
de pessoas consagradas a Cristo, de homens que lhe pertencem e 
provoquem, como iniciativa natural, a necessidade de louvá-Lo. Da 
mesma maneira, é Dele que vem esta luz e esta liberdade que nos 
tornam aptos a reconhecer e a fazer sua vontade, que nos descobrem 
as verdadeiras necessidades pessoais, aquelas do Instituto, do 
mundo, e que nos fazem procurar, sempre em contato com Ele e em 
diálogo com nossos Irmãos, a solução adequada”. 320

316  Chamado à Renovação, 1, pp. 10-11.
317  Chamada à Renovação – Nossa vida apostólica, p. 5. – 1972.
318  Bética Marista - n° 5, p. 7 – outubro 1972.
319  Conferência geral, outubro 1979. AFM 51.09-C3-Conf. Geral 79.
320  AFM 51.09-C2-Colégio Internacional.
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Este conselho é ainda válido para os Irmãos estudantes que 
podem experimentar uma secura espiritual. Basílio encontra 
-se com os Irmãos do Colégio Internacional de Roma, e lhes 
diz: “Sejam alegres, sejam sinceros e que sua vida de estudantes 
seja sempre equilibrada por uma intensa vida espiritual. Mesmo 
os estudos de teologia quando não há uma vida de oração, podem 
chegar a secar a alma. Cristo pode perfeitamente preencher todas 
as aspirações de um coração jovem e audacioso, como de vocês. 
Façam a experiência disso e verão se eu não tenho razão”. 321 

Os horários tão diferentes das universidades podem tornar 
a vida comunitária quase impossível. Basílio indica aos jovens 
Irmãos dois elementos importantes de sua comunidade: “Ser 
Irmãos uns para os outros, e que esta amizade fraterna, aberta e 
multiforme nos una numa comunidade que confessa e faz brilhar 
Jesus Cristo e o poder unificante de seu Espírito”.322

Mesmo quando os Irmãos ou antigos alunos são forçados a se 
envolver no mundo da política, Basílio lembra que Cristo deve 
permanecer no centro. Nossos Antigos alunos de Cuba, refugiados 
nos Estados Unidos, tinham submetido uma petição para que os 
Irmãos abrissem uma escola em favor dos seus alunos. Basílio 
escreve ao Irmão Provincial: “Sem nos deixar tomar pela apatia ou 
o desinteresse por estas pessoas deslocadas, a prudência nos pede 
que consultemos os grupos católicos ou outros organismos dignos 
de confiança... A natureza política de muitas dessas migrações pode 
convertê-las em verdadeira chaga que é preciso evitar. Não podemos 
favorecer nem uma nem outra posição, sobretudo que nosso gesto 

321  Carta de novembro de 1973. AFM 51.09-C2 - Colégio internacional.
322  Carta de 13 de março de 1977. AFM 51.09-C2 - Colégio Internacional-Roma.
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pode ser interpretado politicamente. Nós só temos uma causa, a de 
Cristo. Somos antes de tudo cristãos. Nosso agir está no Cristo e 
para Ele. Os pobres, os miseráveis, os doentes, aqueles que estão 
sem abrigo, os que são perseguidos nos ajudam a descobri-Lo...”.323 

Depois de ter passado pela noite do espírito324, eis como para 
o Ir. Basílio, a luz e a alegria voltam: “No fim da noite do espírito, 
quando os últimos resíduos da sensualidade foram purificados, uma 
voz de repente se faz ouvir: “Por que procuras a montanha? Por que 
procuras o templo? Por que procuras o altar? Por que procuras Deus? 
Por que procuras o Cristo?  Se tu mesmo és templo, altar, montanha, 
Cristo!”. E aquele que ouve a voz olha suas mãos e descobre que são 
as mãos de Cristo. Ele se olha ao espelho e vê aí a efígie de Cristo, 
encontra-se configurado a Cristo; escuta seu coração e se dá conta de 
que seu coração pensa como pensa o Cristo, ama como ama o Cristo, 
não ama senão o que ama o Cristo, vive da vida de Cristo e pode dizer 
como São Paulo: ‘Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim’... 
O Espírito produziu neste homem uma cristificação total”.

 O Cristo não é mais somente o centro, o coração da pessoa, 
ele invadiu toda a pessoa. O Ir. Basílio fala por experiência; muito 
do que ele diz e o tom com o qual ele o diz supõe o vivido. É assim 
que o percebiam aqueles que viviam com ele. Um de seus últimos 
noviços testemunha: “Eu descobri no Ir. Basílio um apaixonado de 
Cristo; ele insistia muito sobre a busca de uma intimidade profunda 
com o Senhor...”.325

323  Carta de 30 de junho de 1980. AFM 51.09-B1 - Perú.
324  Basílio fica muito próximo de S. João da Cruz de quem era um leitor apaixonado.
325  O Estilo de uma vida, p. 4.
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Na nossa Congregação o culto à Eucaristia e as visitas ao 
Santíssimo Sacramento são uma tradição fortemente enraizada e 
que vem do Fundador. Basílio a tinha herdado do mestre de noviços, 
o Irmão Othonis e de seu diretor espiritual, o Pe. Ramón Martínez 
que o convidavam a visitas tranquilas, respeitosas, pausadas.

É normal que este amor se torne conselho num Superior 
encarregado de seus Irmãos, particularmente quando um Irmão 
passa por momentos difíceis. Ele teve que enviar uma carta em 
tom severo a um Irmão e a termina assim: “Eu te peço perdão 
pela pena que a leitura desta carta pôde te fazer. Se ela te penaliza, 
ela me penalizou, antes; mas eu conto com tua maturidade, sobre 
teu espírito de fé e sobre este tempo pascal que se aproxima e que 
nos ensina que não há salvação  senão naquilo que vem da Cruz... 
Alguns instantes diante do Santíssimo Sacramento te ajudarão a 
compreender e a aceitar esta carta; eles te darão a força necessária 
para pô-la em prática”.326

Jogando com o nome da irmã Maria Eucaristia, Basílio lhe 
faz uma reflexão maravilhosa sobre a Eucaristia: “Santo Tomás 
insiste que na Eucaristia, com toda grandeza que ela representa 
(Jesus ele mesmo está aí presente), não é tanto o sacramento, mas o 
sinal e o meio de produzir algo de mais importante que a Eucaristia 
ela mesma, e é a presença de Jesus no coração de cada um de nós, 
para nos inundar de sua vida, nos imolar com Ele e fazer de nós 
um sacrifício de ação de graças, de adoração e de louvor ao Pai. Na 
realidade, a festa da Eucaristia deve nos lembrar que o que importa 
ao Senhor não é de ficar sob as santas espécies do pão, nem no 
tabernáculo, nem sobre o altar, mas no coração e no ser total, na 

326  Carta de 13 de março de 1977. AFM 51.09-B2 - Porto Alegre.
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conduta pessoal de cada um de nós. O tabernáculo, as espécies do 
pão e o sacrifício são um canal eficaz para que Jesus esteja presente 
nas nossas vidas.

Você compreende minha irmã que, sem tirar nada da importância 
do mistério eucarístico..., poderíamos relembrar aqui as palavras 
da ‘noite escura da alma sobre a montanha da vida’: Por que queres 
tu um templo, um tabernáculio, por que queres tu um altar, quando 
tu mesmo és o templo, o tabernáculo, e o altar? Não é por isso, Irmã, 
que lhe foi dado o nome de Maria da Eucaristia?”.327

Basílio em suas viagens era acompanhado seguidamente pelo 
padre Manuel Portilho, assim a Eucaristia podia ser celebrada no 
melhor momento do dia e às vezes em lugares surpreendentes. 
O padre se lembra de ter dito a missa sobre um dos rios da 
Amazônia, em plena natureza, às vezes no avião. Ele diz: “Ele 
não deixava nenhum dia sem a Eucaristia e Ele fazia dela o centro.  
As primeiras horas do dia são para o  Senhor, ele citava as palavras 
de Bonhoeffer... Nos retiros ou encontros... a Eucaristia não era 
nunca um apêndice; sempre eram programados alguns minutos 
de descanso para poder celebrar com serenidade e dignidade... Os 
Irmãos, então, não tinham ainda oratórios para a comunidade. Às 
vezes um pequeno grupo celebrava numa grande capela e os Irmãos 
estavam dispersos. Às vezes não havia ornamentos apropriados... 
e as flores de plástico eram colocadas no início do ano escolar e 

327  Carta de 27 de maio de 1972. AFM 51.09-C1 - Religiosos. Esta Irmã foi um 
pouco como a mamãe para Basílio quando ele estava encarregado do Mundo 
Melhor, no Equador. Ela lhe escreve seguidamente, lembra-lhe de cuidar da sua 
saúde, de comer lentamente, de não velar demais: “Eu não posso terminar sem 
recomendar ainda que cuides de tua saúde, de tua alimentação, e que a luz de 
tua janela não se confunda com  o pálido luar da aurora”. Cf. AFM 51.09-C1 - 
Religiosos.
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nunca trocadas. O Irmão Basílio compeliu para ter oratórios, o 
espaço conveniente para a oração da comunidade, e a atenção aos 
detalhes... Se um colégio tinha salas de ginástica, laboratórios de 
línguas, de ciências, de terreno de esporte... era preciso também 
ter despesas com espaços dignos para as celebrações litúrgicas 
da comunidade e dos alunos... Ele encorajava as catequeses, e 
as Eucaristias com os alunos para que eles tivessem ocasiões de 
receber os sacramentos...”.328

O testemunho dos Irmãos de Bogotá nos faz compreender 
também a importância que Basílio dava à Eucaristia: “Devia ser 
abril ou maio de 1973 ou 1974. Um chamado de telefone pelas 9 
horas nos surpreende. Era o Irmão Basílio que dizia estar num hotel 
do centro de Bogotá e perguntava se poderia almoçar conosco”. “Com 
muito prazer!”, respondemos!. E fomos buscá-lo no hotel. Ele nos 
explicou as circunstâncias que tornavam este encontro possível... 
A caminho quis visitar uma Igreja. Depois de um momento de 
recolhimento diante do Santíssimo Sacramento (não se celebrava aí 
a missa), saímos. Nós nos encontrávamos perto do museu de ouro, 
objeto da visita de todos os turistas e propusemos ao Ir. Basílio de 
visitá-lo. Ele respondeu que preferia ir a outra Igreja porque, por 
nada no mundo, queria privar-se da santa missa e da comunhão. 
Fomos então a uma Igreja bastante distante na qual se celebravam 
missas todas as horas. Eu pensava que Basílio devia estar muito 
cansado depois de tais viagens e estava edificado com sua insistência 
para ter a missa. A Igreja estava cheia de gente simples. No fim da 
missa o Ir. Basílio nos exprimiu sua gratidão de ter podido assistir a 
missa com esse pessoal humilde, mas tão fervoroso”.329

328  O Estilo de uma vida, p. 57-78.
329  Ir. Ângel del Fuentes, Armenia, Colômbia, mar. 1996.
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O Irmão Amador Menudo, que ajudava o Ir. Basílio nos retiros 
durante o segundo noviciado, descreve seu estilo de oração: “Nós 
começávamos as entrevistas dos Irmãos às 5 horas da manhã até 
às 2 horas da noite”. O restante da noite o Santo Sacramento era 
exposto e ficávamos lá em adoração. Era seu ritmo”.330 Uma vez os 
dois foram ao Russicum para uma liturgia bizantina. O padre 
observou como Basílio ficou profundamente recolhido durante a 
hora e meia desta liturgia de adoração e de louvor e concluiu: “É 
verdadeiramente uma alma contemplativa”.331 

O Irmão Hector Julián, da Província de Córdoba, nos faz saber 
que, numa manhã bem cedo, indo à capela, encontrou aí o Ir. Basílio 
diante do Santíssimo Sacramento com os braços levantados ao 
céu e foi tomado de uma tal alegria e admiração, emocionado  se 
retirou nas plantas dos pés, pensando na qualidade do Superior-
Geral que  tínham. A um Irmão que se admira de sua quantidade 
de trabalho e que lhe pergunta: “E então, quando vai descansar?”.
Com um tom simples e verdadeiro Basílio responde: “Bem, se já 
são quatro horas da manhã eu acho que não vale a pena ir à cama por 
uma hora. Eu vou à capela para um tempo de adoração, esperando 
que a comunidade chegue para a oração da manhã”.

O Irmão Henrique Hurtado, que trabalhou com o Irmão 
Basílio e muita vez participou de tempos de oração, diz: “A 
seu lado eu descobri que sua imobilidade, sua  atitude prostrada, 
seu olhar vivamente fixo sobre o altar, faziam dele um homem de 
oração. Era toda sua postura que falava”.332

330  Testemunho de 15 de janeiro de 2003, p. 2. (Escrito em Roma quando de 
sua permanência de 10 a 16 de janeiro.)
331  Testemunho de 15 de janeiro de 2003, p. 2.
332  O Estilo de uma vida, p. 45.
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Basílio fazia todo o possível para não se privar da missa 
cotidiana. A Eucaristia era o momento central de seu dia e de sua 
vida. Ele escreve a respeito: “O Cristo que é interlocutor da nossa 
oração, dirige-se ao Pai especialmente no seio da comunidade dos 
crentes:  A Igreja nasce, cresce e age neste ato pelo qual o Cristo vive 
como Filho diante do Pai, entrega-se ao Pai e neste ato de doação 
arrasta a totalidade de seus irmãos em oração, em glorificação de 
seu Pai. Neste ato, com os crentes, nós nos deixamos assimilar ao 
Filho, deixamos fazer de nós uma oferenda, nos fazemos presentes 
diante do Pai;  é o ato onde nos apresentamos como Igreja de 
irmãos: este ato nós o chamamos: a grande oração da Igreja, a 
Eucaristia”.333 Em outras passagens ele é ainda mais explícito: “A 
Eucaristia enquanto sacrifício e  sacramento  é  o  ato  culminante de 
nossa comunhão. Todas as outras comunhões, intercomunitárias, 
desde a simples recreação até a ação apostólica que faz de nós uma 
comunidade de testemunhas, de serviço e de missão, nascem ou se 
orientam, conforme o caso, a partir de nossa reunião comunitária 
em torno do banquete eucarístico”.

No dia 21 de janeiro de 1984, ele envia uma carta ao Irmão 
Francisco Grivel. Basílio se encontra no Brasil dando o quarto retiro 
sobre a oração. Ele faz saber ao Irmão como terminam os dias:

“A celebração Eucarística  celebrada no fim do dia é o ponto 
culminante e a adoração noturna nas pequenas capelas ad hoc 
acolhe numerosos adoradores”.334 Ele dá a mesma notícia ao 
Irmão Firmino Schneider, missionário em Angola, mas com uma 
nuança maravilhosa: “Aceite um lugar especial na minha afeição, 

333  Circ. de 2 de janeiro de 1968: Os apelos da Igreja..., p. 615.
334  AFM 51.09. 6645- 83 – 12 – 131.
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assim estará sempre presente nas minhas orações, particularmente 
durante o Santo Sacrifício eucarístico que celebramos, alguns 
Conselheiros, o secretário e seu servidor, nas horas avançadas da 
noite, depois de um longo dia de trabalho. Neste momento é Ele que 
governa a Congregação. Nós estamos mais que convencidos de que 
sem Ele nós não podemos fazer nada”.335

O Irmão Alfonso Wimer, mexicano, amigo de Basílio e seu 
Conselheiro geral de 1967 a 1976 nos faz esta revelação: “São 
poucos os que conhecem sua grande devoção à Santíssima Eucaristia. 
O Irmão Basílio dedicava todos os dias uma hora de adoração, apesar 
de suas numerosas ocupações, suas viagens, sua correspondência, 
suas Circulares. Ele nunca deixou ‘sua hora com o Senhor’”.336

Um de seus noviços pinta este retrato do Irmão Basílio: “Um 
homem de oração, de fé profunda em Deus e de um grande amor a 
Maria. A paz, a alegria e o excelente acompanhamento que ele nos 
proporcionou eram as provas visíveis da extraordinária riqueza de 
sua vida espiritual. Era encontrado muitas vezes na capela em visita 
ao Santíssimo Sacramento e quando nos convidava a participar de 
sua oração, fazia-o de um modo muito simples”.337

Um testemunho indireto deste amor ao Senhor no Santo 
Sacramento nós o lemos na carta enviada a José Manuel Gómez, 
provincial da Colômbia por ocasião da morte do Irmão Vibiano: 
“Considero que se trata de um Irmão admirável, que deu um 
testemunho de piedade e de santidade impressionantes durante o 
retiro que tive a alegria de presidir. Era preciso vê-lo, no segredo 

335  AFM 51.09. 6644 – Carta de Roma, 29 de julho de 1980. 
336  O Estilo de uma Vida, P. 45.
337  FMS-Mensagem, n. 19, maio de 1996, p. 49.
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da noite, pregado diante do Santo Sacramento, numa atitude de 
oração e de contemplação verdadeiramente extraordinária! Mais 
que um homem ele parecia um anjo em êxtase...”.338

Este testemunho confirma que, “no segredo da noite”, Basílio 
também se encontrava na Capela.

No começo da segunda sessão do Capítulo extraordinário, 
em setembro de 1968, na conferência que dá aos capitulares, 
abordando o tema da oração diz: “Se existe num homem uma 
verdadeira vida interior, ela deve se manifestar. Se não há nada que 
a traduza no exterior, se não há nada que fale desta vida interior, 
não façamos dela um mito, não digamos que o devotamento, a 
capacidade profissional ou outras qualidades podem substituí-
la. Não há nada que possa substituir a vida interior”. Alguns 
parágrafos mais adiante apresenta um caso negativo que revela 
a importância que ele atribui à vida interior e à Eucaristia: 
“Numa colônia de férias dirigida por religiosos, oitenta por cento 
desses religiosos não foram à missa e não comungaram durante um 
mês!” É de se perguntar com toda franqueza (perdoem-me se eu for 
muito forte) se um superior, neste caso, é digno do nome de superior 
ou se ele não passa de um fantasma de superior e um joguete da 
comunidade”.339

Basílio tinha uma profunda estima pela Eucaristia e a 
compreendia com um sentido que era ao mesmo tempo 
teológico e místico; as longas horas de adoração diante do Santo 
Sacramento diziam da amizade recíproca entre o Senhor e o 
Irmão Basílio.  Seus noviços e o Irmão Alain Delorme revelam 

338  AFM 51.09. A3 83 03 049 – Carta de 30 de março de 1983.
339  AFM 6546 – 1968.
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-nos outro elemento deste  culto: o grande cuidado que Basílio 
tinha para ter uma capela que verdadeiramente  pudesse levar à 
oração  e que fosse como que o coração da casa e da comunidade: 
“A organização da capela tinha  concentrado toda a atenção e 
os cuidados do Irmão Basílio. Ele a quis bela e propícia à oração 
pessoal e comunitária. Era verdadeiramente o coração da casa”.340

Concluamos com o olhar que deposita sobre ele um de seus 
noviços que o conheceu no seu último ano de vida: “O que admirei 
muito no Irmão Basílio, era seu grande amor por Jesus e Maria. 
O respeito que ele tinha a tudo que era sagrado. O fato de poder 
observá-lo todos os dias em oração era um grande exemplo. No seu 
rosto via-se o grande amor que ele tinha ao Santo Sacramento... É 
sobretudo seu exemplo que me motiva agora no meu crescimento, 
quero dizer, que eu vejo gravado nele tudo aquilo que ele dizia e 
muito do que eu lia. Ele falava a Jesus com grande amor quando 
partilhava a oração conosco”.341

340  Depoimento do Ir. Alain Delorme, Basílio  outro Champagnat, P. 52. O Irmão 
Alain Delorme estava  de visita canônica ao noviciado, no México, onde Basílio 
era mestre dos noviços. Em 1988.
341  O Estilo de uma vida, p. 44.



Homem de Deus352

5
A PALAVRA 
DE DEUS



CADERNO 14: JESUS NA VIDA DO IRMÃO BASÍLIO 353
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O caderno 8 sobre o Irmão Basílio traz como título: A 
Palavra de Deus.  Apresenta uma série de conferências que o 
Irmão Basílio ofereceu aos Irmãos da Consolata, de Comboni 
e do Pime342 durante um retiro. Estas conferências confirmam 
a familiaridade de Basílio com a Palavra de Deus e sobre sua 
maneira de compreendê-la, de se alimentar dela e de a viver em 
profundidade. É uma acolhida respeitosa, quotidiana  do Senhor 
e de sua Palavra.

No capítulo 2 daquele caderno, Interiorizar a Palavra de Deus, 
esta é Jesus mesmo, Verbo de Deus. Basílio nos fala dela com  
tal abundância de citações que traduzem uma vida mais que um 
saber:  Deus Ele mesmo nos falou... Ele nos dirigiu a Palavra para 
nos dizer alguma coisa que é importante para ele e, sobretudo, 
para nós.  “Muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou outrora 
a nossos pais pelos profetas; nestes tempos que são  os nossos, 
falou-nos por seu Filho...” (Hb 1,1).

Jesus é a voz e a Palavra de Deus. “Eu lhes dei tua Palavra”.  
“Tua palavra é verdade” (Jo 17,14 e 17). “As palavras que eu vos 
digo, eu não as digo de mim mesmo“ (Jo 14,10. Cf. também João 
3,34, 8,28 e 12,50).

Jesus é a luz e a Palavra em si mesma e para o mundo. “Este é 
meu Filho amado, ouvi-o” (Mc 9,10).  “No  princípio era o Verbo, 
e o Verbo estava junto de Deus (Jo. 1,1). “Nele havia a vida, e a 
vida era a luz dos homens” (Jo. 1,4). “Eu sou a luz do mundo. 
Aquele que me segue não anda nas trevas, mas obterá a luz da 
vida” (Jo 12,46). 

342  Trata-se de três congregações missionárias italianas.
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“Ele é Palavra e Luz especialmente para nós.” “É o Filho do 
homem, quem te fala” (Jo 9,37). “É a vós que esta Palavra de salvação 
foi enviada” (Atos 13,26). “Lembrai-vos como ele vos falou” (Lc 24,6). 
Neste caso, há um imperativo que se desprende: prestai atenção à 
sua voz: “Escutai minha voz e eu serei vosso Deus” (Jr 7,23).

“Esta Palavra é fonte de Vida, de Edificação, de Dignidade, de 
Felicidade.”

Vida: “O homem não vive somente de pão, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus” (Mt 4,4 e Dt 8,13). “Vós fostes 
gerados não de uma semente corruptível,  mas  incorruptível: A 
Palavra de Deus viva e eterna”  (1Pr 23-25). “Com toda verdade eu 
vos digo, aquele que escuta minha palavra e crê naquele que me 
enviou possui a vida eterna e não será submetido ao julgamento, 
ele passou da morte à vida” (Jo 5,24).

Dignidade: Jesus dizia: “A lei chama deuses a quem a palavra 
é dirigida” (Jo 10,34).

Felicidade: “Não ardia o nosso coração quando ele nos falava 
pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?” (Lc. 24,32). 
“Felizes os olhos que veem o que vós vedes e os ouvidos que 
ouvem o que vós ouvis” (Lc 10,23).

Edificação: O texto extraordinário de Pedro sobre a pedra 
angular, a fé nela e a edificação que dela resulta: “Eles não crendo 
na Palavra se obstinam... Mas vós, vós sois uma raça escolhida, 
um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que ele adquiriu 
para si para proclamar a santidade daquele que vos chamou da 
sombra à sua luz admirável... Antes vós não éreis um povo..., 
mas agora vós sois povo de Deus” (1P 2, 1-10).
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Recriação e Ressurreição: A Palavra é fonte de recriação e de 
ressurreição. “A vontade do Pai é que todos aqueles que veem o 
Filho e creem Nele, tenham a vida eterna e eu os ressuscitarei 
no último dia” (Jo 6,40). “A quem iríamos nós, Senhor? Tu tens 
as palavras da vida eterna. Nós acreditamos e soubemos que 
tu és o Santo de Deus” (Jo 6,67-69). E o texto impressionante 
de Ezequiel sobre a Palavra, o Espírito e o grande vale cheio de 
ossos secos (Ez 37,1-14).

É uma Palavra que nos julgará.

“Se alguém ouve minhas palavras e não as põe em prática, não 
sou eu que os condenarei (eu não vim para condenar o mundo, 
mas para salvar). Aquele que me rejeita e não  recebe minhas 
palavras, ele tem seu juiz: é a palavra que eu disse que  o julgará 
no último dia” (Jo. 12,47 e 48).343

Este extrato de duas páginas de um caderno que compreende 
47 páginas igualmente densas, expressa bem que Jesus é um 
universo ao mesmo tempo em que ele é o Mestre da palavra, o 
Senhor amado, o centro da vida, a paixão absoluta.

343  Caderno 8: A Palavra de Deus, p. 15-16.
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6 OS TEMPOS LITÚRGICOS

Quando escreve a Irmãos ou a amigos, Basílio está atento ao 
tempo litúrgico ou às festas religiosas que se aproximam. Isto 
lhe oferece ocasião de uma reflexão espiritual, onde o Senhor 
encontra como que naturalmente seu lugar.

6.1 A aproximação do Natal

A aproximação do Natal lembra a Basílio que ele deve enviar 
os votos a seus amigos, à centena de Irmãos que lhe estão mais 
próximos. Ele o faz fielmente todos os anos e é sempre no período 
do Advento. Este tempo litúrgico permite-lhe falar do Senhor e da 
Encarnação; ele o faz de um modo apaixonado e suntuoso. É para 
nós uma janela aberta sobre sua vida interior e podemos ver sua 
maneira de desejar e de acolher Jesus. Começa assim a carta que 
envia a seus amigos em novembro de 1978: “Acabamos de entrar 
no Advento, o tempo quando a liturgia nos lembra que é o momento 
de preparar nosso coração para a próxima vinda do Senhor: aquela 
que nos lembra cada ano a liturgia do Natal, aquela do dia de nossa 
morte, aquela do fim dos tempos, quando o Senhor terá reunido, 
salvo e santificado todo o universo e o apresentará ao Pai... Que ela 
disponha nossos corações a uma sede total, uma grande abertura e 
uma disponibilidade completa à comunicação do Senhor... O Cristo 
é comunicativo e quando ele toca um coração abre-o à caridade, à 
benevolência, ao dom de si e às iniciativas fecundas para aproximar 
seus Irmãos, entrar em comunhão com eles, e, sobretudo, lhe faz 
encontrar todos os modos de servi-los e de lhes fazer o bem...344

344  AFM 51.09.B2 – Porto Alegre.
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Sempre por esta ocasião do Natal, no ano seguinte, ele escreve 
a seus amigos: “Natal é a festa da solidariedade universal que 
rejuvenesce os sentimentos pelo contato com as fontes. O presépio 
nos diz: o amor inefável, inacessível de Deus para a humanidade se fez 
tangível nesta criancinha”. Ele é o beijo de amor histórico que o Pai dá 
aos homens e, por este gesto, ele nos faz filhos no Filho, irmãos no nosso 
Irmão. E nós podemos evocar com S. Paulo: “A insondável riqueza de 
Cristo, este mistério escondido desde séculos em Deus, para que seja 
a Igreja que agora o revela aos Principados e às Potestades”. (Ef 3,9-
10). Sim, é o momento de viver numa maravilhosa contemplação esta 
espera amorosa que nos dobra os joelhos: “em presença do Pai de 
quem toda paternidade tira seu nome” (Ef 3,14) e que nos mantém na 
esperança, “esperando na reserva, a justiça e a piedade, a aparição 
da glória de nosso grande Deus e Salvador o Cristo Jesus”. (Tito 2,12-
13). Sim, nós somos sacramento e proclamação desta boa nova que 
foi, que é, que vem e que espera a hora de sua plenitude, para nossa 
alegria e aquela do mundo inteiro”.345

Em 1980 ele lhes manifesta sua apreensão pelo mundo e sua 
sede do Senhor: Neste tempo do Advento eu sinto em mim o desejo, 
a necessidade urgente da vinda do Senhor sobre mim mesmo, sobre 
vocês meus amigos, sobre o Instituto e sobre o mundo. Este mundo 
que, particularmente, neste momento, me preocupa, e pelo qual meu 
coração sofre no Senhor e na fé...“.346  Em seguida ele toca numa 
realidade da vida interior muito verdadeira, mas pode ser talvez 
não frequentemente proposta: “Este ano, meu pensamento vai na 
direção desta obra do Espírito Santo e no nome de Jesus Salvador. 
Os dons de Deus são sem arrependimento e Jesus continua nascendo 

345 Carta aos amigos, 15 de dezembro de 1979. AFM 51.09 – 6647.
346 Carta aos amigos, Natal de 1980. AFM 51.09 – 6647.
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de Maria no mistério do Espírito. Eu peço vivamente por você meu 
querido amigo, que uma consciência cada vez maior do apelo a se 
tornar ‘Jesus’ aconteça em seu coração e que o Senhor lhe conceda a 
graça que se forme em você Aquele que diz: ‘Eis que venho’ imitando 
Aquela que diz: ‘Eis a Serva do Senhor’, enquanto nela Ele se forma”.

“Eu rogo ao Senhor de entrar neste dueto inspirando-lhe uma 
confiança total no Espírito de amor e de força.” 347

No ano seguinte ele partilha a seus amigos a maravilha da 
presença do Verbo de Deus no filho de Maria: “Desde agora 
desejo-lhes como para mim, que o Advento possa ser um tempo 
muito profundo de reflexão sobre a espera de toda a história de um 
Salvador, sobre a espera de nosso tempo para um mundo melhor 
e aquela de nosso coração para que se cumpra em nós o Reino de 
Deus. Que as passagens dos profetas de que a Igreja escala a liturgia 
do Advento, nos permitam perceber melhor o amor emocionante do 
Pai que exprime na Encarnação a riqueza incomensurável do Verbo 
que aponta neste menininho que nos é dado pela ação do Espírito 
através da maravilhosa maternidade da doce Virgem Maria”.348 

Os votos de 1983 seguem no mesmo tom: Meus desejos 
ardentes são, meus caríssimos amigos, que o espírito da dulcíssima 
Virgem Maria inunde nossos corações e os coloque em estado de 
espera de Deus cada vez mais próximo, mais íntimo e sobretudo 
mais Pai e Irmão. Se o milagre de nossa fusão com Deus se realiza, 
toda nossa vida será transformada nela e nos tornaremos não 
somente testemunhas do Senhor, mas sacramentos da bondade do 
Senhor para o mundo. 

347 AFM 51.09 – 6647. Carta de Natal de 1980.
348 Carta aos amigos de 15 de outubro de 1981 – AFM 51.09 – 6546.
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Vivamos, portanto, este tempo do Advento na esperança ardente 
da vinda do Senhor, e que esta esperança jorre sobre nossas 
comunidades, nossos colégios, nossos lugares de trabalho e nossas 
famílias. Deus nos é mais necessário que o oxigênio que respiramos 
e na medida em que uma delicada atmosfera marial, um espírito de 
espera e de oração e uma ação do Espírito Santo se combinam em 
nós, a comunicação de Deus tornar-se-á muito rica e operante. Eu 
desejo também para cada um de vocês que o Natal encha seu coração 
da presença do Filho de Deus que se encarnou no seio da Santíssima 
Virgem e que se fez homem para ser nossa própria vida e estabelecer 
sua tenda entre nós. Que ele nasça misticamente, em toda plenitude 
de sua graça, no mais íntimo de seu ser, de tal modo que possa dizer 
com São Paulo: “A graça salvadora de Deus manifestou-se a todos os 
homens... para nos ensinar a viver na sabedoria, justiça e piedade, 
esperando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso 
grande Deus e Salvador” (Tito, 2,11-14). Assim, caminhando entre 
as duas vindas do Senhor, a  que já aconteceu por sua encarnação e a 
que acontecerá, em Maria e por sua graça em nossos corações e a que 
acontecerá no dia bendito e desejado do grande encontro com Ele, 
nossa pessoa se cristificará pouco a pouco de tal  maneira que virá 
o dia quando não será mais utópico dizer como São Paulo: “Não sou 
mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim”.349

A carta de 1984 confirma esses sentimentos e diz aos Irmãos 
que nós, como o Senhor,  estamos em constante gênese: “Por 
outra, a magnífica liturgia do Advento, cheia de esperança e de 
promessas, é um esplêndido pórtico para nos introduzir nessas 
festas e a seus intercâmbios...Neste tempo que vai do primeiro 
Advento e da primeira vinda do Senhor até sua vinda definitiva nós 

349 Carta aos amigos de 15 de outubro de 1981 – AFM 51.09 – 6546. 
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vivemos num Advento perpétuo, num nascimento perpétuo... Nosso 
ser humano está em gênese e grita e reza de mil maneiras, inclinado 
que está para a vinda do Senhor“.350

De fato essas cartas entrelaçam duas paixões: uma para o 
Senhor e outra para os amigos. É bem Basílio: um amigo que não 
pode impedir-se de ser apóstolo, um seduzido que queria que todos 
descobrissem o Senhor, um contemplativo da encarnação que fica 
junto dos homens. Ele escreve a seu amigo, o Irmão Vitorino de 
Arce: “Jesus Cristo quer que lutemos corpo a corpo com Ele. Não numa 
Igreja perfeita, mas numa Igreja de pecadores e de peregrinos: é nessa 
Igreja que na fé e no amor, nós devemos esperar, servir e trabalhar... 351

6.2  O tempo da Paixão e Ressurreição

O tempo da Paixão e da Ressurreição permitem-lhe de se 
aproximar daqueles que sofrem e é ainda uma ocasião de dar 
lugar a Cristo Jesus, o verdadeiro consolador. Para o Senhor e para 
aqueles que se unem a Ele, a Sexta-Feira Santa e o dia de Páscoa 
formam um todo. Basílio de bom grado reconforta seus Irmãos 
com esta verdade: “Coragem, meus bravos, nas dificuldades que 
a Divina Providência acha por bem colocar sobre seus ombros, a 
exemplo do que ela fez para o Cristo. Esta passagem agitada na 
vossa existência de consagrados ao Senhor terá bons frutos, se 
souberem ver aí a mão de Deus”.352 

350  Carta aos amigos de 20 de dezembro de 1984. AFM. 51.09.6647.
351  Carta de 1° de julho de 1976. Cf. Série de documentos. O Irmão Vityorino 
de Arce fez chegar à Postulação um conjunto de 10 cartas que o Irmão Basílio 
lhe havia escrito.
352  Carta de 10 de fevereiro de 1972. AFM 51.09.B3-Congo-Ruanda.
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 Irmã Maria da Eucaristia que o tinha ajudado muito quando 
ele era responsável do Mundo Melhor no Equador o informa 
que está bastante provada na saúde. Basílio amigavelmente lhe 
responde: “Que o Senhor a cumule com suas bênçãos e inunde 
sua alma da alegria de servir, mesmo no meio dos sofrimentos de 
sua penosa doença. Sofrer para o Cristo é uma coisa bem doce e 
certamente que o Senhor não poupa os sofrimentos às pessoas que 
Ele ama muito. Mas Jesus foi o primeiro a levar a cruz bem mais 
pesada que a nossa, e imolando-se todos os dias sobre o altar. Ele 
nos convida a levar a cruz por amor por Ele. Como abençoaremos, 
quando entrarmos na eternidade, de ter sofrido pelo Cristo no 
curso desta vida. Corações ao alto! Minha querida Irmã! Para o dia 
de sua festa eu lhe desejo a paz, muita paz, muita paz e alegria”.353

É, sobretudo, diante da morte de um ente querido que Basílio 
lembra a esperança cristã: O padre Paul Jacquemin foi durante longo 
tempo capelão da Casa Geral e tinha frequentemente sido objeto  
das brincadeiras do Ir. Basílio. O padre morreu em 1976 e Basílio 
o relembra assim na missa de aniversário: “Estamos reunidos esta 
tarde, aniversário de morte do Pe. Paul Jacquemin, sabendo bem, 
como diz São Paulo, “que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos 
ressuscitará um dia também com Jesus e nos colocará perto Dele”. 
Logo nós cantaremos: 

“Tu nos guiarás pelos caminhos da vida, Tu nos abrirás a casa 
Senhor!”. Caminhando, levaremos nosso tesouro em vasos de 
argila, para que se veja bem que este extraordinário poder pelo qual 

353  Carta de 9 de junho de 1974. AFM 51.09-C1-Equador.
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somos salvos, pertence a Deus e não vem de nós. Sempre cheios de 
segurança, sabendo bem que morar neste corpo é viver em exílio, 
longe do Senhor, caminhamos na fé, não na clara visão.354 

Encontramos uma atitude habitual do Ir. Basílio: projetar o 
acontecimento da morte na luz da ressurreição. A esperança cristã 
nasceu na manhã de Páscoa: ela desprendeu-se vivamente do túmulo 
com o Senhor. O Ir. Basílio o diz claramente a um Irmão que passa por 
um momento difícil: “Este fato, se tu sabes resolvê-lo positivamente, 
será uma das experiências mais bonitas da vida. É possível que, 
agora, tudo te pareça horrível e abominável, mas ao final, ‘da noite da 
agonia, da paixão e da morte”, o Cristo sorri na manhã de Páscoa’.355

Ruanda, em abril de 1994, tinha vivido os acontecimentos trágicos 
do genocídio. No dia 20 de agosto de 1994, de Madri, onde ele se 
encontra de passagem, o Ir. Basílio envia um audiocassete de 40 
minutos a seu amigo, o Ir. Espiridião Ndanga. Ele lhe expressa sua 
profunda afeição e suas sinceras condolências. Pelo fim da mensagem 
ele lhe diz: “Que o Senhor o cumule de sua paz, que Ele o cumule de 
uma visão pascal com relação aos acontecimentos tão revoltantes, 
tão dolorosos e tão incompreensíveis que aconteceram. Que por traz 
dessa história, que não é certamente querida por Deus e não vem de 
Deus, você possa descobrir como por meio do mal, por meio do erro 
dos homens, o bom Deus tem sempre um  plano redentor que é capaz 
de tecer o bem para seus eleitos, para seus amigos e de transformar 
o mal em bem, o sofrimento em ressurreição e a revolta em paz”.356

354  Palavra de introdução à missa, 23 de agosto de 1977. AFM 51.09-C2-Colé-
gio Internacional.
355  AFM 51.09-B2-Porto Alegre. 
356  O Ir. Basílio grava esta fita cassete em Madri. Ele tinha sido chamado para 
pregar dois retiros na Província de Madri e ajudar os Irmãos no discernimento 
sobre a Província. O Ir. Spiridion tinha participado no curso dos mestres de 
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Ele gosta de dar como exemplo casos de ressurreição que 
mostram a fidelidade do Senhor: “Um deles, descrevendo sua crise, 
me contava seus sofrimentos, mas com lágrimas de alegria nos olhos 
me dizia: “Cristo agora tem sua palavra, Ele não me abandonou, e 
eu mantive a minha e eu não o abandonei’”. 357 

A um Provincial desanimado, mas que ele conhece bem e sabe 
de que estofo é feito, o Ir. “Basílio escreve: “Esses problemas que 
o martirizam agora não são sua falta... Então, por que afligir-se 
com isso? Meu caro Provincial, o senhor deve confiar todos esses 
problemas ao Senhor e manter-se calmo. É na intensidade de sua 
vida interior que haurirá a força para reagir de modo positivo. Isto 
me dá ocasião de lhe citar o pensamento de Eluisabeth  Lesueur: É 
possível murmurar contra vosso miserável fardo quando temos a 
Eucarisitia para o dia e o Céu no fim da viagem?”.358

De fato, é toda a vida religiosa que nasce da Páscoa. Basílio, 
falando aos Irmãos do Escorial, em agosto de 1969, lhes dizia: 
“Toda vida religiosa se ilumina, se esclarece e se desenvolve numa 
vida que antecipa o mistério pascal... O Cristo da Páscoa não triunfa 
a sós, ele nos toma com Ele... Nós fomos sepultados na morte de 
Cristo e fomos ressuscitados na ressurreição de Cristo. Resta que 
é preciso tornar isso subjetivo, mas o principal já está feito. Sem 
isso a morte seria um momento insensato e a ressurreição uma 
quimera... A única maneira de verdadeiramente realizar o homem 

noviços dados em Rocca di Papa, na casa Oasis de janeiro de 1990 a junho de 
1991. O Ir. Basílio estava encarregado destes cursos. O Ir. Spiridion era mestre 
de noviços em Save, em Ruanda, quando Basílio lhe faz chegar por um confrade 
espanhol que viajava para o Congo este audiocassete: 40 minutos de intensa 
fraternidade e em bom francês.
357 Carta de 11-1-1972. AFM 51.09-B1.
358 AFM. 51.09 – 6642 – Carta de 6 de junho de 1976.
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é no humanismo da Cruz, ou melhor, da Cruz e da Ressurreição... 
Portanto, Cristo ressuscita e nós ressuscitamos com Ele; Cristo 
passa da ordem antiga à ordem nova”.359

A estes Irmãos Basílio leu uma carta que recebeu do Irmão 
Fontanet360; ele a leu pela elegância que encontrava aí diante do 
mistério pascal e pelo heroísmo e amor impressionante que ela 
exala:  “Quando um tal me comunicou que eu tinha um câncer no 
pâncreas e que não havia esperança de cura, eu tive uma grande 
alegria. De repente este mundo daqui debaixo, com suas atividades, 
me aparecia como uma etapa terminada e eu pensava em Jesus que 
eu ia descobrir em pessoa. Jesus foi o objeto e a explicação de toda 
minha vida. Aqui embaixo eu  já o conheço e é uma graça, mas eu 
estou na escola primária... Eis que Jesus em pessoa se anuncia. Eu 
terei a grande alegria, a imensa honra de conhecer ainda mais Jesus, 
sua pessoa, seu pensamento, seu espírito, seu gênero... Eu aprendo 
a sofrer como amigo de Jesus... Eu não posso me  impedir de desejar 
Jesus... Feliz sou eu de ir viver perto de Jesus. Aleluia”. 

359 C.D. Conferências do Ir. Basílio Rueda, El Escorial, agosto de 1969, Prin-
cípios de Vida Cristã. A introdução que precede a conferência sobre a Virgem 
Maria, logo no começo do C.D.
360 O Irmão Joannes Fontanet foi Provincial de l’Hermitage nos anos 1957; 
depois, responsável do “Langage Total”. A carta em questão é datada de 8 de 
setembro de 1971. Ela se encontra na 3ª Conferência Apóstolo e Formação. El 
Escorial 1969, C.D. A Obediência, A Formação. Basílio lê a carta em francês. As 
expressões “elegância face ao mistério pascal, heroísmo impressionante” são do 
Ir. Basílio.
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6.3 A liturgia da idade 

O Irmão Basílio era fiel em se fazer presente aos Irmãos 
jubilares. Todos os anos envia-lhes sua carta cheia de afeto, de 
reconhecimento, mas também de reflexão e de encorajamento. 
Em 1982, fala aos Irmãos jubilares sobre a graça e a alegria de 
ser conhecido por Deus, que tem sempre a mão sobre nós, e 
cita para esse efeito o salmo 139: “Senhor, tu me escrutas e tu 
me conheces... Tu me teceste no seio de minha mãe...”. Depois 
relembra o ideal expresso magistralmente pelo “Irmão Marista 
hoje”; “Para nós, Irmãos Maristas,  o  que  conta antes de mais 
nada e acima de tudo é a pessoa viva de Cristo e seu Evangelho”. É, 
portanto, o segundo convite: que o Cristo preencha nossa vida de 
tal modo que cheguemos a poder dizer: “Já não sou eu que vivo, é o 
Cristo que vive em mim”.361     

No ano seguinte, Basílio se servirá de uma imagem bem 
original e gentil para lhes dizer que o Senhor sabe aonde ele nos 
conduz e que podemos fazer-lhe confiança:  “Caros Irmãos, a mão 
do Pai celeste está presente em todos os acontecimentos. Os fatos 
que acontecem no tempo são polarizados pelos desígnios de Deus, 
incluindo a história do mundo na história da salvação. Os caminhos 
de Deus, mesmo longos e sinuosos são ‘amor e verdade’... Mesmo se 
buscamos apoio no Evangelho, nem sempre compreendemos certos 
acontecimentos. Não é necessário compreendê-los. O pequeno asno 
que Jesus montou, não compreendia nada.  O que estava acontecendo, 
entretanto, serviu ao cumprimento da profecia: a entrada triunfal de 
Jesus em Jerusalém. Pouco importa se o asno não compreende nada, 
se ele não reconhece o rosto de Jesus, mas ele sente o movimento de 

361 AFM 51.09 – 6648. Carta de 25 de julho de 1982.
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sua mão e o balanço de seu corpo ou à direita ou à esquerda. Apenas 
se quer dele a docilidade. Quando ele dá com o casco numa pedra, 
ele não para. Depois do tropeço, como arrependimento, parece ir um 
pouco mais depressa para dar prazer a seu mestre... O importante 
é não parar. O burrinho que, segundo a tradição cristã, transportou 
Jesus e Maria para o Egito, tampouco sabia que salvava o Salvador 
em pessoa... – depois ele volta ao amor de Cristo para cada um dos 
Irmãos jubilares – Cristo se faz presente entre nós no Pão, na Palavra 
e nos nossos Irmãos... Cristo é o primeiro – nascido entre muitos 
irmãos... Jesus tratava seus íntimos de irmãos”.362 Toda esta carta 
mereceria ser citada pelo conteúdo espiritual e cristocêntrico. 

Pensa ainda nos Irmãos jubilares na carta de 25 de maio de 
1984. Ele lhes relembra o amor de Deus que os predestinou a 
reproduzir a imagem de seu Filho e a uni-los a Ele a tal ponto 
que cada um deles possa dizer com alegria: “Quem nos separará 
do amor de Cristo?” (Rom 8,35). Abre então sua reflexão àquilo 
que é sua convicção profunda: “A prova maior, a mais sólida, a 
mais definitiva que Deus os amou, é a pessoa, a vida, a paixão, a 
morte de Jesus Cristo. Sim, está aí o grande sacramento do Amor de 
Deus para conosco. Bonhoeffer tem toda razão de criticar aqueles 
que procuram fora de Jesus Cristo a prova de que Deus os amou, 
que procuram,  não sei em que experiência subjetiva o que nos diz 
infinitamente melhor o mistério da redenção universal”.363 

362  AFM 51.09.6648 – 83 – 06 – 075 – Carta de 13 de junho de 1983.
363  AFM.51.09. 66.48 – 8405-353.



Homem de Deus368

6.4 A tempo e  a contratempo 

O Ir. Basílio está atento em colocar Cristo diante dos olhos de 
seus Irmãos ou de seus amigos, mesmo quando às vezes se desejaria 
uma palavra neutra, que não fizesse alusão direta a Cristo. No dia 
6 de junho de 1981, ele se encontra em La Valla para inaugurar 
um monumento em honra de Marcelino Champagnat, depois em 
Marlhes. No discurso que pronuncia em Marlhes, pouco antes da 
meia-noite, assim se expressa: “Repito aqui o que disse há algumas 
horas em La Valla, quando dava uma palestra a um público neutro, 
com proibição de falar de religião, falei abertamente e inteligentemente 
de Jesus Cristo e da Igreja. O retorno foi total. O presidente que era 
um judeu, se aproxima de mim, me agradece e acrescenta: ‘Eu estou 
convencido de que há um gigante adormecido no coração de cada 
homem e é preciso alguém que tenha coragem de o despertar para 
transformar nossas vidas’”. Ora, que reflexão havia feito Basílio em 
La Valla? Depois de ter apresentado Marcelino Champagnat como 
homem de Deus, educador e campeão em humanidade, ele passa 
à citação seguinte:  “Com relação a esta sociedade nova um ministro 
australiano da educação diz, sem ser ele mesmo católico, como síntese 
de uma conferência magistral: “O único futuro da sociedade humana 
é o Cristo”. E Basílio continuou: “O Cristo não será este advir se ele 
não se tornar a alma da sociedade. E para que ele se torne esta alma é 
preciso que seu Espírito, seus valores, suas virtudes se tornem valores 
e virtudes sociais”.364 

364  AFM 51.09 – 6648. Discurso  de 6 de junho de 1981. O monumento de La 
Valla é aquele que apresenta Marcelino e o jovem Gabriel Rivat juntos.
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A abertura do XVIII° Capítulo geral, em setembro de 1985, 
o Ir. Basílio dá três conferências aos capitulares; ele aborda a 
espiritualidade cristã, a espiritualidade apostólica, a espiritualidade 
marista. São suas últimas conferências como Superior-Geral.  Cristo 
é sempre central, como modelo de dom total e como o Senhor a 
amar sem limites. Ao sofisma de alguns que diziam: “A meditação é 
um luxo que já não se pode mais permitir”. ele responde: “Pergunta-
se como pode passar um sofisma tão claramente antievangélico, 
ao qual eis a refutação... Houve sobre a terra um homem que viveu 
uma união extraordinária com Deus (o Cristo). Pois bem, olhando 
esta imagem do Filho tão unida a seu Pai, tentem ler São Lucas, 
encontrarão coisas do gênero: ‘ele foi à montanha para rezar’ e ‘ele 
passou toda noite a rezar a Deus’ (6, 12). ‘As multidões acorriam, 
mas ele se retirava na solidão e rezava’ (5, 15)... Sim, ele, Jesus que 
vivia em permanência nesta atitude de contato incessante com o Pai, 
tomava tempos, e tempos prolongados da atividade somente orante 
não para se evadir, mas justamente para servir melhor ainda”. Basílio 
oferece Jesus como modelo da vida interior, mas também como o 
objeto da vida interior, e cita a exortação apostólica de João Paulo 
II, Redemptionis Donum: “Tantos santos o experimentam (o convite 
ao amor) como a descoberta apaixonada de Jesus Cristo que nos leva 
a deixar tudo, a fim de tornar-se seus discípulos inseparáveis...”.365  
Em algumas páginas depois ele lembra a experiência de Santo 
Agostinho: “Tu nos fizeste para Ti, Senhor, e nosso coração está sem 
descanso enquanto não repousa em ti, 366 depois o grito de São Paulo: 
“‘Para mim viver é o Cristo!’”.

365  À escuta do XVIII° Capítulo geral, p. 35-37.
366  Ibid, p. 40-41.
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A terceira conferência atinge a espiritualidade marista; 
Basílio sublinha que nosso caminho para ir a Jesus é mariano: 
“Tudo a Jesus por Maria!”. Depois destas três conferências, o Ir. 
Basílio se retira de cena como Superior-Geral do Instituto. 

A revista Presença Marista, no seu número 163, de junho de 
1985, publica uma entrevista que tinha acontecido em Roma, em 
24 de fevereiro de 1985.  Entre outras, pergunta-se a Basílio  o 
seguinte: “Há uma palavra que não pronunciou ainda, mas eu estou 
seguro que é subjacente a tudo: como reza Irmão Basílio? Vocês me 
colocam uma questão difícil, mas importante. Quando uma pessoa 
diz que reza e que reza muito, é mau sinal. Os grandes orantes 
são homens que acreditavam não rezar! Eu vou ser muito sincero 
neste assunto. Sou um homem comido, comido. Com o emprego 
do tempo de que eu lhes falei, compreenderão que não posso ter 
grandes espaços para a oração... Toda pessoa carrega nela uma 
sede enorme de rezar, de oração, de Deus. ‘Tu nos fizeste para Ti, 
Senhor, e nosso coração está inquieto enquanto não descansar em 
Ti’... Todo homem o carrega em, si. ‘Em todo caso eu carrego essa 
necessidade e é incontestável’”. 367  

Nosso Superior-Geral é um homem que conhece Jesus, que 
ama Jesus, que anuncia Jesus. Ele conhece o Senhor com um 
conhecimento teológico e místico, e por tudo o que lhe revelaram 
as confidências e o acompanhamento de um grande número de 
Irmãos. Ele ama o Senhor apaixonadamente segundo o ideal de 
sua divisa “queimar sua vida para o Cristo”. Seguidamente repete 
São Paulo: “Para mim, viver é Cristo... Eu não vivo mais, é o Cristo 
que vive em mim!”. Mas ele se reconhece também profundamente 

367  Presença marista, n. 163, jun. 1985, p. 9-11.
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amado, conhece a outra vertente do amor, aquela que vem sobre 
nós do Senhor e que nada pode impedir: “Quem nos separará 
do amor de Cristo!”.  Este Senhor conhecido e amado o anuncia 
a tempo e a contratempo, como dá ele mesmo este conselho 
aos Irmãos Missionários de Angola e do Brasil. Conhecer, amar, 
anunciar Jesus, são os três grandes eixos da presença radiante de 
Cristo na vida do Irmão Basílio.
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O Irmão Basílio segue os grandes Exercícios, em Cuernavaca, 
México, de 15 de abril a 15 de maio de 1986. Eles entram no 
programa dos seis meses sabáticos no fim de seu segundo 
mandato como Superior-Geral.

No decorrer daquele mês de oração, Basílio toma nota do que 
vive, de suas orações, de seu estado de saúde com a finalidade de 
informar o Padre Francisco Migoya, seu diretor espiritual.

Nestas notas emerge de novo o semblante do Senhor Jesus tal 
qual aparece aos olhos contemplativos de Basílio no curso destes 
meses de intensa oração. É o Cristo no coração de um homem 
que tem 62 anos, que durante 40 anos foi um apóstolo muito 
ativo e que se sente chamado a entrar numa conversão ainda 
mais radical.368

Basílio tem já uma longa experiência de amizade com Jesus. 
Ele o reconhece: “Eis 44 anos que eu o sigo”. Várias passagens das 
notas desses exercícios vão permitir ver como Basílio encara o 
Senhor e quem Ele é verdadeiramente para ele...

Na terça-feira de 22 de abril consagra dois tempos de 
contemplação que resume nas notas seguintes:

368  O caderno 13 que apresenta o Diário Espiritual e as Notas Espirituais, 
escritas no curso destes grandes exercícios, reserva várias páginas ao Senhor, 
tal como as encontradas no andamento deste mês de oração.
Na página 3 anota, citando Romanos 14, 7-9: “Se nós vivemos, é para o Senhor 
que vivemos”. Isto foi meu sonho e minha luta, na terra prometida na vida agitada 
que é a minha... Presença e união, pureza de intenção, tudo para Ele. “Isto tem sido 
sonhado, mas não atingido...”. São as páginas 38-39 do caderno 13 que afirmam 
esta vontade de conversão total. Os textos das Notas Espirituais citadas na con-
tinuação, da página 46, figuram no caderno 13: notas 105-115.
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Eis o conteúdo das duas últimas meditações com Jesus Cristo:
 - Ele estabeleceu sua tenda entre nós – e não o recebemos (eu).
 - Ele era a sabedoria (e nós não aproveitamos dela).
 - Ele é o mestre, meu mestre; que pobre discípulo.
 - Ele me chamou: “Deixe tudo” e eu? Em todo caso pior que o 

jovem rico. – eu me ajeitei bem para segui-lo sem nada deixar.
 - Ele é o bom pastor, quanta ternura, que política sublime, mas em 

mim, quanta sinuosidade e evasão.
 - Ele é meu Amado e meu Amigo, mas eu “que coração repartido, 

eu fui até à prevaricação ou pelo menos à indelicadeza e às 
ofensas; eu tergiversei...”.

Se estivermos atentos aos títulos que Basílio dá a Jesus, 
compreenderemos que lugar precioso ele ocupa em seu lugar: 
ele é a Sabedoria, o Mestre, melhor, meu Mestre, a origem de sua 
vocação, o Bom Pastor, o Amigo, o Amado. E mesmo as indelicadezas 
de que ele se acusa são sinais de amor. Ele compreende sua 
vocação como um ato de ternura de Cristo.

No sábado, 26 de abril, depois do café da manhã, Basílio desce 
à capela e medita sobre o primeiro canto do Servo de Yahweh: “Eu 
me dou conta que o Cristo, sua Pessoa Sagrada e seu mistério devem 
ser o centro de minha vida, como um diamante de mil facetas”.

Sua Meditação se prolonga contemplando os aspectos de Jesus:
 - O Servo de Yahweh; Salvador de Israel, Evangelizador do mundo!
 - Ele mesmo aliança – O Espírito de Deus está sobre ele sua 

misericórdia pastoral.
 - Jesus em relação com Deus e com o Homem, a parte de Deus que 

se faz salvação, a parte do homem que salva...
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Adivinhamos uma meditação longa, rica, cheia de admiração 
e de amor, onde o Cristo é novamente acolhido como o centro da 
vida. Encontramos aí dois centros na vida de Basílio: a vontade 
de Deus e Jesus Cristo; de fato eles constituem um só, pois que 
tinha escrito: “A Vontade de Deus é Jesus!”. A vida de Basílio se 
unifica em Jesus.

No domingo, 27 de abril ele reza ainda centrado em Jesus: 
“A segunda parte da meditação orienta-se espontaneamente para 
Jesus. Eu não experimento a necessidade de ler a Palavra de Deus 
(que tenho comigo)... Em mim confirma-se a necessidade e o desejo 
de centrar sobre a Pessoa de Jesus meu estudo, minha oração e de 
amar até fazer dele uma grande obsessão e o amor de minha vida”.

O vocabulário é particularmente forte; não podemos ler sem 
sermos interpelados.

No dia 29 de abril, terça-feira, a curta homilia do padre Mora 
desce profundamente no coração de Basílio e confirma-lhe o 
que ele tinha pensado nestes últimos dias: “Cada vez que Jesus 
vem Ele traz a paz. A paz é o sinal de sua presença e de sua ação. 
Mesmo em caso de pecado, de pecados graves, a paz deve continuar. 
Quando o arrependimento é acompanhado de inquietação, sem 
paz, então, pelo menos parcialmente, o diabo se mistura. Quando 
o arrependimento vem de Cristo, de Deus, ele vem com dor, com 
lágrimas, mas na paz. Reconhece-se sinceramente não somente a 
tendência ao pecado, mas o fato de ter pecado; isto causa pena, mas 
sabe-se perdoado e amado”.

Provavelmente atrás desta reflexão, encontra-se o Ir. Basílio 
que acompanhou muitos Irmãos e que seguidamente teve de 
fazer o discernimento dos espíritos: “Jesus é reconhecido na paz!”.
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O debate pessoal que Basílio conduz sobre o tema da 
indiferença, tal como a apresenta o padre Canovas, põe uma 
magnífica questão: “Jesus não é um amplificador de espaços 
de liberdade para o homem?”. De fato, o contexto e a forma 
espanhola fazem desta interrogação uma afirmação: “Cristo é um 
amplificador de zonas de liberdade para o homem”.

Ele admira Charles de Foucauld, gostaria de imitá-lo e acrescenta: 
“Isto exige conhecer Jesus, Pessoa viva e Amigo íntimo e amado”.

Nos dois últimos dias do retiro, Basílio centra sua 
contemplação na paixão do Senhor: a última Ceia, Gethsêmani, 
o processo e a condenação, os sofrimentos, a paixão e a morte. 
Seu coração lhe dita isto:

“O Cristo, nestes últimos episódios que precipitam sua tragédia, 
é como uma pedra, uma pedra preciosamente talhada a mil faces, e 
todas elas arrebatam o coração. Eu contemplo o contexto de amor, 
de intimidade, de caridade muito alta na qual se apresenta o fim 
de sua vida e os gestos proféticos transbordantes de generosidade e  
de amor... Repasso tudo isso na oração, e isto o aquece e preenche de 
amor... E minha contemplação é acompanhada por duas constantes:

 - A dor e a perplexidade, a purificação e a contrição do pecado.
 - Amor por Jesus e um maior desejo de amá-lo e de me tornar 

íntimo Dele: “Senhor, mostra-me teu rosto”...

A contemplação do processo de Jesus, das zombarias e 
torturas “dão lugar a cinco horas de oração, a algumas horas a 
mais para a leitura e o estudo da Sagrada Escritura. E, sobretudo, 
a adoração na capela, à noite (umas duas horas), é um presente de 
Deus esplêndido.  Desfilam diante do meu espírito e meu coração os 
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momentos da paixão e eu passo da simples admiração a uma real 
compaixão...

A pessoa admirável de Jesus: como um carvalho!

 - sua grandeza,
 - sua fidelidade no caminho do Pai (Vontade de Deus); todas as 

suas respostas e atitudes durante o processo conduzem a isso: 
“Será que não beberei o cálice que me oferece meu Pai?”,

 - seu amor pelos homens: quando é condenado e, justamente e 
graças à sua condenação, não agride, ele salva”.

Na oração ele analisa a si mesmo: “Eu tento passar, isso 
correspondendo mais a mim mesmo (diante de um desejo de 
torturas), de um romantismo do sofrimento a uma sabedoria da 
cruz, a de Paulo (segundo o Cristo e conforme a vontade de Deus)”.

À tarde deste mesmo dia, 13 de maio, reza com o texto de 
Mateus: a subida ao Calvário:  “Logo em seguida sou fortemente 
impressionado pela ação do Cireneu: ‘Eles o forçaram a carregar 
sua cruz’. Será que não é meu caso nestes exercícios?  E eu começo 
um exame e vivas orações ao Senhor: ‘Senhor, faze que eu veja a 
verdade’. Momentos preciosos de contemplação. Depois uma nova 
luz vem do coração. Bendita luz!”.

“Não, não é bem assim, não gosto da cruz nela mesma, no 
abstrato, a cruz porque eu sei... mas vejo bem sob a cruz uma pessoa 
e mesmo se ela é a mais distante ou antipática, meu espírito e meu 
coração correm para pegar sua cruz. Eu não sou um herói, mas 
Koller responde bem a meu ideal e a meu esforço. Se faço isso para 
qualquer pessoa, com maior razão com o Senhor.”
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De uma página a outra, descobrimos quem é Jesus para o Irmão 
Basílio. A leitura nos comove, encontramos um homem sincero, 
um cristão tal qual nós deveríamos ser nós mesmos, tal que nós 
o somos nos melhores momentos da graça. Há bem uma sadia 
conivência entre Basílio e nós, ele nos arrasta para o melhor de 
nossa fé e de nossa vocação e é bem isso o que esperamos dele.

Ao Senhor de seu coração, ele multiplica os títulos que lhe 
sugerem a fé e o amor, como fazem os Evangelhos, os Atos dos 
Apóstolos, Paulo, e todos aqueles que são seduzidos pelo Cristo. 
Na vida e na oração de Basílio, Jesus é o mestre, seu Mestre”. (como 
Isabel que chama a criança de Maria: meu Senhor, como Maria 
de Magdala no seu grito Rabbouni, meu Mestre, expressão de fé 
tipicamente cristã. É Basílio que sublinha o adjetivo possessivo 
meu), o Amigo, o Amado, um diamante de múltiplas facetas, o centro 
de sua vida, admirado e acolhido na sua paixão: um carvalho, uma 
pedra preciosamente talhada e cujas facetas falam ao coração; Jesus 
salva quando morre, ele carrega a paz e alarga os horizontes da 
liberdade humana, ele é a obsessão e a paixão da vida.

Por pouco que amemos o Senhor, nosso coração vibra em 
uníssono com o de Basílio porque reconhecemos aí as profissões 
típicas da verdadeira fé e do verdadeiro amor. Atrair para o 
Senhor sempre foi uma das caraterísticas dos santos.
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No dia 29 de novembro de 1995, o Irmão Basílio é hospitalizado, 
em Guadalajara. Começa sua subida ao calvário, com saídas e 
entradas frequentes.

Seus noviços fazem-lhe visitas. Um deles anota: “O Irmão 
Basílio nos dizia que tinha muita dificuldade de rezar e pedia de 
rezar por ele... que ele estava vivendo um tempo muito forte... que se 
identificava absolutamente com Cristo e à sua paixão e que nestes 
momentos de desespero e de angústia ao ver-se diante da morte, 
carregava a cruz com o Cristo... Pois bem, é nele que eu descobri a 
imagem de Cristo e a ternura de Maria!”.369

O Irmão Basílio morre, em 21 de janeiro de 1996. Um mês 
antes grava sua última mensagem para seus amigos e lhes envia 
uma última vez sua afeição e seus votos. Esta mensagem é um 
olhar síntese da vida de um homem que sabe que vai morrer. 
Ainda uma vez, descobrimos aí Jesus como o Senhor e como a 
paixão central:

A tantos amigos que eu considero como meus irmãos, meus 
próprios irmãos, e como meus amigos os mais amados... que eles 
compreendam que minha amizade não diminuiu o mínimo do 
mundo, ao  contrário, com o tempo ela se tornou mais forte e se 
carregou de afeição e de ternura.

Nestes anos eu fui feliz, mas muito feliz. A obediência foi 
para mim o caminho de base de toda minha vida, e a experiência 
me ensinou que graças à mediação dos superiores e às outras 
mediações complementares, o Senhor me conduziu por caminhos 

369  Depoimento mencionado em: ESTAÚN, H. A. M. O Irmão Basílio Rueda e 
sua cátedra universitária. México: Editoril Progreso, 2004. p. 99
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inusitados, e mesmo um pouco anormais para um Irmão Marista, 
para trabalhar fora da Congregação ou dentro, com afeição, mas 
sempre sob o sinal da obediência e sob a ordem dos superiores. Eu 
vivi sem um projeto pessoal de trabalho. Meu trabalho consistia em 
assumir a missão e de me doar com toda minha alma e com todo 
meu coração. Quando eu me lembro do grande número de locais 
por onde passei, lugares inesquecíveis, os países os mais variados, 
as situações sociais as mais pobres ou as mais ricas, os países os 
mais pobres, casas cômodas, muito cômodas, ou onde me alojava 
numa suíte de apartamentos, e também em outros quartos muito 
pequenos onde era preciso prever os serviços para minha chegada. 
Por toda parte eu me senti em casa, e recebi o amor e a afeição de 
meus Irmãos e eu lhes dei tudo o que meu coração e minhas forças 
podiam dar...

Tu estas queimando tua vida pelas duas pontas (lembrava-me o 
Irmão Leonida) e ele me mandava uma página inteira de Life sobre 
a qual figurava uma grossa vela acesa pelas duas pontas. Dei-lhe 
uma resposta talvez um pouco impensada: “Isto tem sido sempre 
meu ideal”.

Queimar minha vida pelo Cristo e pela minha Congregação, 
mesmo se isso leva a acabar a vela em menos tempo que ela teria 
podido durar.

Fiz bem? Fiz mal? Isso não me preocupa. Eu coloco tudo isso 
nas mãos de Cristo Jesus, nas mãos do Pai e me sinto numa paz 
profunda, nas ações de graças e tudo em louvor. Sei que não há 
mãos melhores que as de Deus e é nelas que eu me coloquei. É em 
suas mãos que se colocou o Cristo agonizante.
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Hoje, me encontro num hospital há uns vinte dias. Houve um 
conjunto de sintomas e de mau funcionamento que acabaram 
por bloquear os dois rins. Os médicos fizeram todo o possível por 
recolocar um funcionando; as diálises ajudam nisso. Entretanto, 
ignoro qual será o resultado; parece que uma melhora é previsível. 
E a saúde também, senão total, ao menos parcial.

Mas isto me é indiferente: se o Senhor quer orientar as coisas 
por outro caminho, eu aceito de todo coração. Estes dias agradeci 
pelo dom da vida, pelo dom da saúde, pelo dom da vida em Jesus 
Cristo, pela vocação na Congregação Marista, e eu devo dizer que me 
senti muito feliz. Mas a coisa pela qual, sobretudo, agradeci é pelo 
Mistério Pascal de Cristo, este Mistério de morte e de ressurreição 
que nos envolve e nos acolhe nos nossos sofrimentos, nas nossas 
próprias enfermidades, e que as une verdadeiramente  para a glória 
do Senhor e o bem da Igreja.

Eu ofereci tudo isso pela Igreja, por aqueles que sofrem no mundo, 
e que nós vemos dia após dia na televisão: guerras insensatas, coisas 
absurdas, crueldades inverossímeis... E quando a gente vê isso se dá 
conta de que o próprio sofrimento é pouca coisa em comparação.

Pedi ao Senhor que faça em mim sua santa vontade, sem pedir 
outra coisa que isso para mim. E eu supliquei unicamente, que 
me conservem muito recentes, muito vivos, o dom da fé, o dom 
da esperança, do abandono e o dom do amor. Isto não por causa 
dos meus méritos, porque quanto mais eu olho minha vida, mais 
eu encontro nela vazios, muitas fraquezas. Penso que todas, ou 
quase todas elas são involuntárias, mas elas estão aí, com todas 
as limitações. Entretanto, não é em mim que eu ponho a confiança, 
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nem nos meus méritos, mas pura e simplesmente no sangue e na 
morte de Jesus Cristo, o Senhor.

Também ofereci isso para meus amigos: este grupo ao qual 
estou escrevendo, e que vão receber uma carta que eu desejaria 
mais pessoal... “Que pelo menos esta carta lhes chegue para dizer 
-lhes que eu não os esqueço, de que estão muito presentes na minha 
oração e no meu coração”. (Não há data precisa, mas, dezembro de 
1995)... (Carta figurando no testemunho do Ir. Victorino de Arce, 
chegado a Roma, dia 17 de fevereiro de 2003). Esta mensagem 
repete uma última vez o ideal do Irmão Basílio: “Queimar minha 
vida para o Cristo!”. 

Quando, em 1972, ele dizia aos Irmãos da Província Norte 
da Espanha que para o Cristo é preciso estar pronto a perder 
até mesmo a mãe, mas não o Cristo, alguns podiam lhe dizer: 
“Mas não te dás conta de que Cristo pode seduzir como fazem as 
feiticeiras?”. Ele responde: “Em hipótese isto poderia ser assim. E 
apesar disso, 

coloco em jogo toda minha vida, 
não em palavras, 
nem em conceitos, 
mas ao vivo.
E não tendo senão uma vida,              
eu a coloco totalmente em jogo
por “Jesus Cristo”.370

370 Chamado à renovação, Problemática da oração 1, p.11. 
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Percorremos a amplitude da vida religiosa do Irmão Basílio:

 - quando era jovem Irmão e que o diretor espiritual encorajava a 
se doar generosamente ao Senhor;

 - quando era Superior-Geral e que anunciava o Senhor a todos 
seus Irmãos e amigos;

 - quando se vê liberado desta responsabilidade;
 - quando finalmente chega ao limiar da morte.

Sempre falou sobre Cristo, com paixão, com intensidade, num 
amor que abraçava o Senhor e os homens.

Esta segunda paixão, para os homens, domina praticamente 
todas as páginas do livro “O Estilo de uma Vida” que é uma 
compilação de depoimentos. E as numerosas cartas que o Irmão 
Basílio escreveu a seus Irmãos, a seus amigos, deixam a mesma 
impressão: seu tempo se escoava em escutar problemas humanos, 
a tratar de resolvê-los, a oferecer a todos um coração atento.

É certo que a paixão pelo Senhor humaniza, encarna, torna 
presente. Em Francisco de Assis, esta humanização vai do Cântico 
das Criaturas ao beijo dado num leproso, do deslumbramento 
diante da criação e a um senso de fraternidade com cada uma 
das criaturas à descida nas dores do homem em que o irmão que 
sofre é acolhido em toda sua dignidade. Jesus restitui sempre 
seus amigos aos homens; ele os restitui com um coração que é 
seu próprio coração, com um amor que é seu próprio amor, com 
uma paixão que é sua própria paixão, com um poder de salvação 
que é verdadeiramente seu próprio poder de salvação.371

371 Na carta que escreve a seus amigos do Mundo Melhor, no dia 22 de novem-
bro de 1970, Basílio faz esta reflexão: “Toda nossa religiosidade, como cultura 
e desenvolvimento de uma vida de relação com Deus é vã se o amor ao próximo 
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E os homens que se beneficiam dele reconhecem facilmente 
esta presença do Senhor quando testemunham a santidade do 
Servo de Deus: “Bem antes que ele morresse nós consideramos o Ir. 
Basílio como um santo. Durante sua doença nós dizíamos brincando: 
“Que ele morra, o ’Frère’,372 assim ser-nos-á canonizado”.373 É um 
dos seus últimos noviços que nos deixa o depoimento acima e 
um outro acrescenta: “Dou graças a Deus por me fazer conhecer 
um santo autêntico. É de cristãos como ele que a Igreja e o Instituto 
têm necessidade. É agora que eu compreendo como doze pescadores 
simples e incultos, com a graça de Deus, mudaram o mundo. Se 
eles eram como Basílio, eu compreendo isso...”.374 O Irmão que 
acompanhou o corpo do Irmão Basílio, do hospital de Guadalajara 
à  Quinta Soledad, para o enterro diz: “O Irmão Basílio significava 
muito para mim, mas uma de suas características que me  chamou 
a atenção era a paz que ele irradiava e comunicava a todos os que 
entravam em contato com ele... Muitos dizem que Basílio é um 
santo. Eu não poderia afirmá-lo, o que eu sei é que foi um homem 
que seguiu a Cristo, que era feliz e que queria transmitir a todos esta 
fidelidade e esta alegria”.375

Eis o homem cujo ideal foi de “Queimar sua vida para o Cristo!” 
e cuja vida “verdadeiramente queimou pelas duas pontas”.376

não está presente nela. Aquele que se encontra numa semelhante situação perde 
totalmente seu tempo e seus esforços. Seria uma coisa extremamente lamentável 
para um cristão, pois que o batismo o consagra de maneira exclusiva a Jesus Cristo 
e que por sua essência o batismo é capaz de gerar no coração uma força e um estilo 
de amar superior. AFM 51.09 Basílio D1 – 70-11-12. 
372  Seus noviços empregavam sempre o termo francês ´frére´para designar 
Basílio. Era um termo de respeito.
373  O estilo de uma vida, p. 82.
374  O estilo de uma vida, p. 84
375  O estilo de uma vida, p. 90-91.
376  Frase que se encontra seguidamente nas cartas do Irmão Basílio.
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TEXTOS

UMA VOCAÇÃO CENTRADA EM CRISTO
Conferência do Irmão Basílio Rueda

As páginas que se seguem são notas de uma conferência 
que o Irmão Basílio deu na Espanha, em Arévelo, em 1980, no 
andamento do primeiro dia do terceiro retiro.377

A escuta da fita cassete oferece a ocasião de ouvir de novo 
a voz do Irmão Basílio e, sobretudo, de se encontrar diante de 
um homem profundamente convicto e que quer convencer. Seu 
estilo é animado, próximo, insistente, abundante, sua voz apoia 
e dá ênfase ao que é importante: o Cristo, seu Evangelho, sua 
vida em nós, a irradiação do Cristo que conduz a uma amizade de 
intimidade muito profunda e a uma qualidade da caridade que se 
caracteriza pela exageração.

Sem ser uma tradução palavra por palavra daquilo que o Irmão 
Basílio diz em espanhol, as notas ficam perto de sua expressão, 
sendo seguidamente a tradução daquilo que ele diz; sobretudo, 
permanecem, ficam fiéis a suas ideias.

377  A conferência foi gravada e a fita cassete se encontra nos arquivos gerais de 
Roma.
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Texto 1

Meus caríssimos Irmãos, nós vamos falar da vocação, de 
nossa vocação.

O poeta francês Paul Claudel dizia:
“Há alguma coisa pior que a de ser pecador,
Há alguma coisa pior que a de ser mau,
É de ser uma pessoa acostumada”.

Acostumada à graça e, portanto, insensível ao amor torna-se 
uma pessoa sem realce, sem dinamismo, sem ideal.

Em contraponto Basílio lembra o que Jesus diz à Samaritana:
“Se conhecesses o dom de Deus
e quem te pede  de beber,
tu mesma lhe pedirias 
e ele te daria  a água que jorra  para a vida eterna”. (Jo 4,10)

Ele fala dos momentos de epifania nos quais nascem e 
amadurecem as vocações:

 - toda vocação real tem uma dimensão evangélica;
 - o núcleo o mais profundo, o mais radical, o mais pessoal é o 

evangélico;
 - a vida religiosa se alicerça sobre o Evangelho, de tal modo que 

nasce uma fidelidade no dom que nada pode romper.

Ele cita o caso de um Superior-Geral de congregação que 
ficou só, e que em Hong Kong, com 72 anos, continuava dirigindo 
um colégio de 2.000 alunos, e na sua  solidão permanecia fiel ao 
Senhor na vocação que lhe havia dado.
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Se nós, nos perguntarmos qual é
o centro,
a quinta-essência,
o coração e
o núcleo central da vocação
nós devemos responder que é Jesus;
a vocação é Jesus.
É por isso que a vocação religiosa é cristocêntrica...

A vida dos santos Bento, Francisco de Assis, Ignacio de Loyola 
ou de outros santos é caracterizada por uma muito forte presença 
de Jesus Cristo. Quando Deus entra como tromba d´agua no seu 
coração, sentem palpitar na carne deles a vida de Cristo.

Analisando 400 biografias de Irmãos (Basílio já trabalhava na 
Circular sobre a Fidelidade e reconhece que seriam necessários 
cinco anos para completá-la), diz que no fundo de toda vocação 
autêntica encontra-se Jesus e que Jesus é a fonte, a origem, de 
toda vocação autêntica... O Concílio também afirma que

A renovação autêntica da vida religiosa
consiste na imitação,
no seguimento
e na vida da pessoa de Jesus e de seu Evangelho.

Tu, Irmão aqui sentado, se verdadeiramente tens uma vocação 
deves sentir que o último porquê, a razão última por estar aqui 
e não em outro lugar, o motivo pelo qual renunciaste às coisas 
muito profundas, muito belas, muito nobres do ser humano, 
como o amor, o apelo à fecundidade, como o não à solidão, como 
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a procura de companhia, é porque te sentes chamado pelo Senhor 
a queimar tua vida por seu Evangelho.

Na origem
e no fim de toda vocação
está Jesus

Ou como dizia São Francisco de Assis, o evangelho de Jesus 
sem glosa, sem glosa, sem glosa. Ou ainda como aconteceu com 
Charles de Foucauld a partir do momento em que descobriu 
Deus, foi-lhe impossível não viver para Ele, foi-lhe impossível 
viver com um coração partilhado, absolutamente impossível.

Isto implica relações interpessoais com o Senhor. Em toda 
vocação autêntica há uma autêntica inter-personalidade. Em 
toda vocação autêntica existe o fato da familiaridade, da relação, 
da inter-personalidade com o Senhor. 

O Senhor se torna verdadeiramente para mim um amigo. E eu 
sou alguém para Ele... e no mais profundo de mim há um coração 
aberto, uma intimidade vivida com Ele e Ele está ocupando as 
horas de minha vida.

Há também uma qualidade da caridade, isto é, uma paixão 
do coração que se transmite a meus pés, à minhas mãos, à minha 
boca, à minha ação e que se pode chamar exageração. Por natureza 
mesma um consagrado deveria ser uma exageração.

É ilógico, absolutamente ilógico viver uma vida média ou 
na mediocridade, transformar-se em bombeiro do fogo de sua 
própria vocação ou deixar a semente à metade morta, sem 
vitalidade, sem nervo. É ilógico, absolutamente ilógico! A vocação 
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exige certas condições de base radicais e é surpreendente chegar 
a uma vida que se torna tíbia, medíocre.

 - Não dá para compreender que se abandonem os pais.
 - Não dá para compreender que se abandonem os familiares.
 - Não dá para compreender que se renuncie ao casamento por 

toda a vida.
 - Não dá para compreender que se deva resistir ao grito da 

fecundidade e do amor.
 - Não dá para compreender que eu renuncie a um trabalho de 

minha escolha, a organizar minha vida....
Para chegar a viver.

 - uma vida totalmente medíocre e sem sentido
 - na qual não se é nem homem nem santo
 - e termina-se por ser um pobre mendigo
 - bom pra tudo e próprio pra nada.

Toda vida religiosa que verdadeiramente amadureceu, vê-se 
no fato em que chega a um exagero da caridade, a uma qualidade 
da caridade que é a exageração. “Nós deveríamos poder chegar a 
dizer como Paulo:  “É uma loucura para os Gentios, um escândalo 
para os Judeus, mas para os chamados sabedoria de Deus em Jesus 
Cristo”. Este exagero da caridade vê-se bem no trabalho de Madre 
Teresa. É uma demonstração do que o amor é capaz de fazer e 
para que serve verdadeiramente o amor.

Este modo de viver se irradia, em seguida, sobre o modo de 
ser, sobre os costumes, sobre o modo de viver; cria estruturas, 
organiza a vida social, une os companheiros. Tudo isso é 
emanação do núcleo central.

Podemos afirmar que a vocação é Jesus.
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E devemos nos perguntar:

 - por quem vivemos nós?
 - o que é que vivemos?
 - de quem vivemos?
 - pela força de quem vivemos?
 - por quem vivemos aquilo que vivemos?

Será que podemos dizer como Paulo: “Não sou eu mais que 
vivo, é o Cristo quem vive em mim” e, ainda, “Para mim, viver é o 
Cristo... e isto é um ganho”. 

A vocação é também uma convocação. O Senhor me chamou 
e eu me deixei seduzir por sua voz. 

Toda vocação é um apelo a ser discípulo,
e o fato de ser discípulo gera a fraternidade;
essa fraternidade dos discípulos se chama Igreja:
comunhão de fé, de amor, de esperança
num só Senhor, num único Redentor e Cristo, 
num só Espírito

Maria, no seu Magnificat, é uma bela síntese disto tudo. O 
Magnificat mostra Maria e seu povo, ela no seu povo, ela para um 
povo. Ela canta a misericórdia de Deus sobre seu povo.

Voltando à dimensão interpessoal da vocação o Irmão Basílio 
insiste sobre Romanos (8,29-30) e apresenta isso como uma 
reação em cadeia:

1. “Porque aqueles que Deus tinha conhecido de antemão,
2. Ele também os predestinou a serem conforme a imagem de seu 

Filho, a fim de que Ele possa ser o primogênito de uma multidão 
de irmãos,
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3. aqueles que Ele tinha predestinado, também os chamou;                                      
4. aqueles que Ele chamou, os havia também justificado
5. e aqueles que Ele justificou, também os glorificou“. 

Se é isto que Deus fez conosco:

1. se já estamos glorificados é porque fomos justificados,
2. e se estamos justificados é porque fomos chamados,
3. e se nós fomos chamados é porque fomos predestinados
4. e nós fomos predestinados porque havíamos sido conhecidos 

de antemão.

Tudo isto para se chegar a: “Quem pode julgar os amigos de 
Deus?... Porque eu estou seguro de que nem a angústia, nem a 
aflição, nem a perseguição, nem a fome... não poderão nos separar 
do amor que Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor” 
(Rom 8,33-39)

Então, a vocação da parte de |Deus é antes uma predileção e 
uma eleição. Deus me amou por primeiro, e houve de sua parte uma 
predileção... Como recorda São João: “É Deus quem nos amou por 
primeiro” e ele nos fez dom “de sermos conformes à imagem de seu 
Filho”.

Ninguém foi chamado porque merecia; é uma gratuidade 
absoluta, nós todos temos necessidade de ser justificados, porque 
estávamos todos sem a graça; estávamos todos extraviados, sem 
Salvador nem Redentor. 

Passou da hora de vivermos nossa fidelidade contando com 
Deus. Muitas vezes fazemos esforços enormes, que não levam a 
nada, porque somos motivados pelo moralismo, queremos fazer 
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o que é impossível ao homem. A única coisa que nos resta fazer é 
cair de joelhos e dizer: “Senhor, isto eu não posso, sou apenas um 
homem, sou apenas lama, verdadeiramente eu não posso! Peço tua 
força, eu conto com tua força para começar a ser aquele que tu me 
chamaste a ser”.

Ele nos consagrou, ele nos tornou capazes e ele nos concede 
uma ajuda espiritual para poder ser aquilo que devemos ser. 
Tudo isto é dom de Deus e Deus não conhece arrependimento 
para seus dons, mesmo quando nos acontece de sermos filhos 
pródigos. Cada vez que voltamos para o Pai, encontramos o 
coração do Pai disponível, não como antes, mas muito mais 
paternal que antes, a fim de que a festa seja verdadeira.

Tudo isto da parte de Deus no Cristo e pelo Espírito é um 
puro presente de amor interpessoal. De nosso lado há a tomada 
de consciência deste amor, nós abrimos os olhos, as escamas 
nos caem e nos damos conta. É então que podemos dizer com o 
profeta: “Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir”.

Há uma escolha e uma resposta até tornar-se apaixonado 
pelo Senhor...

Mas ninguém começa sendo santo. Há um processo de 
interiorização no curso do qual o coração se impregna, se deixa 
penetrar, e isto invade o espírito e se torna algo de interior. Há 
um processo de sedução, queimam-se os barcos, e se é capaz de 
dar a resposta: “Vamos com Ele e morramos com Ele”.

Meus Irmãos, na nossa vida está ficando tarde; os cabelos 
branqueiam e caem, perguntemo-nos:
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“Na minha vida, a opção pelo Senhor foi verdadeiramente feita? 

Perguntemo-nos: nosso dom cresce ou decresce?”

Os ingleses têm o verbo “to take back” para dizer que aquilo 
que havia sido doado, dá-se um jeito para retomá-lo e no México 
diz-se que se faz rapina a Deus...

As visitas às Províncias revelam dois pontos fracos, mesmo 
quando se diz ao Provincial que tudo vai bem para seus Irmãos e 
que seus Irmãos são felizes:
1. Jesus não está ainda no centro da vida; no centro há outras 

coisas, atividades...
2. Em muitos Irmãos o “para sempre” é uma escolha que não tem 

sido ainda feita.

Tudo se concretiza e se vive em quatro coisas:
1. O seguimento de Jesus: “Nós, deixamos tudo para te seguir.. 

Pois bem, o quê?”.

Irmãos, perguntemo-nos, no mundo moderno, nesta 
sociedade secularizada, estamos dispostos a ser peregrinos 
com o Cristo? Quero dizer: estamos prontos às transferências? 
Tu que tens uma cadeira de ensino, estás disposto a partir 
sem dor, com elegância e simplicidade?

2. Estás pronto a ser diferente, a ser reconhecido como discípulo 
na cidade secularizada, a ser discriminado, e a ser criticado por 
causa de Jesus ou camuflas tua identidade? Nós somos religiosos 
para confessar nossa consagração mesmo diante de quem não 
o quer. Ou, então, quando saímos ao mundo temos medo de ser 
reconhecidos como discípulos do Senhor e que lhe pertencemos!



Homem de Deus396

3. Será que a imitação de Cristo se cristaliza e a vida de Jesus se 
reproduz na nossa vida? Será que podemos dizer como São 
Paulo: “Trago em mim as chagas de Cristo!”.

 - Será que testemunhamos o Senhor ou testemunhamos o que?
 - Naquilo que eu faço, por quem é que eu o faço...
 - Por quem as horas de aula?
 - De quem é que  eu dou testemunho?
 - Quem é que estou servindo?
 - Será que sou o sacramento da ternura de Cristo e atuo como Ele?

4. Com que intensidade vivo minha vocação?
 - Como um santo?
 - Com fervor?
 - Mostrando que a juventude não está morta em mim que tenho 

ainda ambições e sonhos. e que vivo isso com um ar de juventude.
Ou, então, vivo
 - na mediocridade,
 - na degenerescência ou, pior ainda,
 - na desintegração,
 - mas me acomodando muito bem com a vida,
 - sem nenhuma preocupação;
 - tão bem que se pode dizer o que se dizia de Lázaro:

“Mestre, ele já cheira mal”.

Este dom precioso e apaixonante que o Senhor nos deu, como 
o estamos vivendo?
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IDEAL E CAMINHO DA EDUCAÇÃO CRISTÃ

Nos dias 25, 26 e 27 de março de 1985, o Irmão Basílio Rueda 
se encontra na Pontifícia Universidade de Salamanca, convidado 
para dissertar sobre o ideal do educador cristão, sobre suas 
apreensões, seus problemas e a grandeza de sua tarefa. Dará três 
conferências que serão publicadas na revista Pantalla Escolar 
n°8, Madri, 1986.

Abre sua primeira conferência com uma longa citação de 
um ministro da educação da Austrália, um homem devorado pelo 
fogo do Cristo.378 Esse ministro falou em dia 27 de dezembro de 
1979, diante de 400 Irmãos australianos que se reuniram para 
programar sua vida e sua ação para os dez anos seguinte.

“Falar do futuro da educação cristã significa, na prática, falar 
do futuro dos valores de Jesus Cristo no domínio da educação. Isto 
implica da parte do educador conseguir colocar em marcha todo 
o potencial educativo de Jesus Cristo, condição indispensável para 
que a pequena semente germine, se desenvolva e dê fruto. Se as 
coisas são diferentes, caminha-se irremediavelmente ao fracasso.

No domínio da educação cristã a presença do Espírito Santo é 
também indispensável.

Tudo isto supõe uma aceitação plena da autoridade de Cristo 
na vida do educador, que deve viver com todo o potencial de suas 
energias – permitam-me a redundância – a vida de Cristo, e ele deve 
pedir ao Pai o dom do Espírito...

Com efeito, meu compromisso cristão implica, como primeira 

378  É Basílio que o define assim.
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exigência, aquilo que deve atingir mais meu coração e dar plenitude 
à minha vida, o que deve catalisar minha ação educativa é a 
construção dos laços indestrutíveis entre a vida de cada um de 
meus alunos e Deus. Se eu não procedo assim e se essa não for 
minha maior preocupação, o que estou fazendo? A que serve o que 
estou fazendo? O Reino de Deus não é outra coisa que o resultado 
desta totalidade de vidas ligadas a Deus e vividas sob a amorosa 
autoridade de Deus...

“A missão de vocês é a de conduzir os jovens para uma maior 
dignidade: a dignidade de se doar como pessoa, com a inteligência 
e o coração, ao Cristo e, partindo daí, desenvolver a dignidade da 
competência profissional e do serviço aos homens.”

Basílio se encontra de novo na Universidade de Salamanca 
nos dias 24 a 27 de setembro de 1986 para o Congresso Nacional 
de Educação Marista. Pronuncia a aula de encerramento cujo 
título é: O educador marista do futuro. É neste discurso de 
encerramento que encontramos a passagem a seguir:

“Quero abordar hoje a segunda pergunta que fiz sobre a escola 
cristã: O que é preciso propor: os valores ou Jesus Cristo?

Está claro que para um crente, se ele viesse a se encontrar diante 
do dilema, a resposta não comportaria nenhuma dúvida. A opção 
seria Jesus, amado, escolhido, preferido acima de tudo. Aqui cai bem 
a palavra do Senhor: “A que serve ao homem ganhar o universo, se 
ele vem a perder a sua alma?”. Mas isto, que é para um educador 
cristão um dever sagrado para seu próprio procedimento, ele não 
pode impô-lo aos outros à força, nem pela disciplina ou por uma 
ordem exterior. Ele deve suscitar a liberdade e respeitá-la. Este 
respeito é indiscutível em relação àquele que não tem a fé.
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Mas voltemos ao ponto de início. Será que os valores se opõem a 
Jesus? Não!... Ao contrário, Jesus é o maior revelador de valores que a 
humanidade jamais conheceu Nele, na sua pessoa, no seu testemunho, 
sua mensagem, se iluminam e se decantam muito das coisas que não 
estavam claras, ainda que pressentidas, e descobrem-se outras que 
nunca foram pressentidas. É “Ele que realiza de modo magnífico o que 
há de mais humano no humano e o eleva a uma vida nova...”.

Entre os caminhos do futuro da escola marista Basílio 
sublinha aquele de se fazer discípulos de Jesus:

“O caminho da fé, de serem discípulos de Jesus: de Jesus 
enquanto Deus mesmo, ápice e sede dos valores, e de Jesus como 
mestre supremo dos valores. Os apóstolos o diziam: ‘Senhor, a 
quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna’”.

“Se tomarmos o caminho da fé é preciso estar atento para que 
seja antes de tudo uma descoberta apaixonada da pessoa de Jesus 
Cristo (nisso, a juventude é muito sensível). Mas é preciso também 
fazer de tal maneira que na escuta do Cristo, o jovem descubra a 
proposta extraordinária dos valores pessoais, sociais e históricos 
contidos na vida que Jesus veio nos transmitir e na história da 
salvação... Deste encontro do Evangelho e do mundo, do Evangelho 
e da história, deveriam surgir respostas cristãs novas, lúcidas, 
criativas e comprometidas para serem testemunhas do Senhor 
e construtoras da história nos anos 2000... Uma boa pedagogia 
deveria conduzir valores a Cristo e do Cristo aos valores.”
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A MISSÃO MARISTA

O extrato que segue é tomado da conferência que o Irmão 
Basílio Rueda deu aos Irmãos de Arévelo, Espanha, durante o 
terceiro retiro, em 1980. O título da conferência em espanhol é 
La misión, la gracia – el horizonte marista. É uma conferência de 
mais de duas horas.379

“É preciso colocar a pessoa do grande evangelizador, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, ternamente amado e como o tudo da vida, no 
coração de cada aluno e é preciso colocar aí também o evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Uma confidência: quando ensinei no juvenato ou no segundo 
noviciado ou numa classe do Cum (Centro Universitário Marista), 
creio que nunca tive tanta paixão apostólica e mais interesse em 
ver crescer os corações do que quando tinha alunos do Cum. Cada 
aluno era para mim importante como um coração no qual Jesus 
Cristo está presente e cresce e que a fé se desenvolve nele.

É preciso evangelizar e malditos nossos colégios maristas se eles 
não evangelizam. (São Paulo: ‘Infeliz de mim se eu não anuncio o 
evangelho!’.) E esta evangelização deve ser uma cristificação, para 
que Jesus seja o ‘Primogênito de uma multidão de irmãos’. Que no 
rosto de cada aluno possa se configurar o modo de ser, a maneira de 
pensar, a maneira de escrever de Jesus Cristo; sempre no respeito 
das consciências... Devemos falar ao coração, devemos falar à 
inteligência, devemos falar à consciência; devemos testemunhar 
com alegria e contentamento.

379  Nós estamos diante de um estilo falado, familiar, repetitivo, insistente que 
caracteriza bem o Ir. Basílio.
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Seria preciso que em cada um de nossos colégios a glória de 
Deus seja cantada e que a Eucaristia e a liturgia sejam os pontos 
culminantes no curso dos quais os alunos sejam evangelizados e 
cristificados. Que eles caminhem conforme sua idade psicológica e na 
alegria, a unidade, a fraternidade, que eles cantem a glória do Senhor.

Eis as dimensões que é preciso inscrever na nossa função. É 
preciso nos perguntar para quem trabalhamos.

Um educador marista é um testemunho, uma testemunha de Deus, 
deste Deus que é amor... Ele é um mestre e uma testemunha da vida 
cristã. Quando seus alunos, mais tarde, forem adultos poderão dizer 
que viveram com um cristão, que sabem o que é um cristão, porque 
conheceram um cristão, um discípulo autêntico de Jesus, um grande 
cristão. E eles puderam apalpar o evangelho não como um livro, mas 
como um homem, com o espírito das Beatitudes, a doutrina de Jesus, 
o pensamento de Jesus, o coração de Jesus, as reações de Jesus... 

O Irmão Marista educa o coração do aluno à escuta, e quando ele 
ecoa a palavra de Deus educa o coração a ficar aberto, inflamado, a 
acolher e cultivar com ternura e afeição a palavra de Deus. Ao mesmo 
tempo educa o aluno para a resposta porque o talento deve produzir...”.

É PRECISO PREPARAR SUA IDADE ADULTA EM CRISTO

O Irmão Basílio dirige-se a um grupo de Irmãos da terceira 
idade380para lembrar-lhes quais são os apostolados que ficam ainda 
abertos, se quiserem. Lembra-lhes também  que a idade se prepara:

380  É no curso do segundo retiro dado na Espanha em 1980, na cidade de Bur-
gos. O título da palestra, em espanhol, é: El apostolado en la tercera edad.
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“A condição que o Irmão não esqueça que ele deve preparar sua 
velhice e sua vida espiritual no Cristo.”

Se ele não quer ir a uma casa de repouso porque tem medo da 
vida interior, porque não quer se encontrar consigo mesmo, porque 
deseja continuar a estar alienado pela atividade, porque quer se 
distrair com mil coisas e não se colocar no Cristo, para viver uma 
vida escondida no Pai pelo Espírito, é anormal. “Foge de seu futuro, 
e prepara de modo muito ruim seu futuro...”.

Há também Irmãos que chegam à terceira idade com este 
programa: “Eu quero ser um sacramento de luz, de amizade, de paz 
para meus Irmãos...”. “Ele se orgulha de ser homem que ao mesmo 
tempo, escuta, acolhe, ama, e que também ajuda a esquecer, a apagar...”

Bendito seja o Irmão que chega à terceira idade tendo acertado 
seus problemas; sim, bendito esse Irmão que acertou seus 
problemas; ele é pacífico, sereno. A ele pode-se aplicar a palavra 
do Senhor: “E tu, quando fores confirmado, confirma teus irmãos!”. 
Parafraseando pode-se dizer: “E tu, quando estiveres pacificado, 
pacifica teus Irmãos! E, então, este Irmão será, pois que ele pacificou 
seus problemas, um Irmão disposto, ao alcance dos outros Irmãos, a 
fim de ajudá-los a resolver seus problemas. É o dom de uma pessoa 
que se torna um porto de paz...”.

NÃO SE PODE CORTAR O CORDÃO UMBILICAL

Sobre o tema da oração,381 Basílio se inspira na criança que 
vive no seio da mamãe. Acontece um dia quando a criança nasce 

381  Conferência do Ir. Basílio, dada no Escorial em 1969. C.D. Princípios de Vida 
Cristiana.
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e começa sua vida totalmente independente daquela da mãe. 
Esta pode morrer; a criança continua sua vida que é outra, capaz 
de existir por ela mesma.

Na vida cristã, ao contrário, o cordão umbilical nunca é 
cortado. Não se chega nunca a poder dizer que a vida cristã está 
suficientemente desenvolvida para que se possa cortar a vida de 
Cristo, como se cortasse o cordão umbilical para viver uma vida que 
originariamente era aquela de Cristo, mas que agora é só minha 
vida. No mundo do mistério, no mundo cristão há uma só fonte de 
vida, da qual todos recebem vida. No domínio do mistério esta vida 
não diminui quando é dada a muitos e não há razão tampouco de  
cortar o cordão umbilical: “Eu sou a vinha e vós os ramos; todo 
ramo unido a mim dá frutos”.

Que acontece? É que quando um cristão reza de verdade, sua 
oração é cristã, é o Cristo que reza nele. A oração de um cristão não 
é outra senão a vida de Cristo que se torna palavra... 

O mesmo Espírito que animou Jesus, este mesmo Espírito 
faz Jesus viver em nós. Quando rezamos, rezamos num duplo 
movimento: para o Pai; para o Verbo que se fez palavra para o Pai 
numa pessoa humana.

 Em Jesus, Deus se encarna verdadeiramente, não é um jogo. 
A encarnação é um fato de consequências enormes. Se o Verbo 
se fez carne, nós não devemos brincar em desencarná-lo. Tudo 
isto significa a dimensão existencial de Jesus; não um Jesus  
pré-fabricado, mas um Jesus evolutivo, no melhor sentido do termo. 
Deus se fez homem e assume uma linguagem de homem, um dialeto 
de homem; ele se exprime como homem; ele fala ao Pai como homem. 
Em definitivo é Deus que fala a Deus, mas a partir da humanidade, 
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como homem. É por isso que a oração, fundamentalmente, é a 
humanização orante de Deus. Isto confere uma dimensão e um 
poder importante à oração cristã: “Pedi ao Pai em meu nome”. 
O nome de Jesus é todo um programa. A oração é a cristificação 
orante de um homem. E, então, a adequação entre Jesus e mim, a 
cristificação se concretiza não somente pela oração, mas também 
pela ação. Fundamentalmente a vida cristã é uma vida de amor e o 
amor em duas emanações e nenhuma delas pode faltar: a palavra e 
a ação; expressar o que se experimenta e fazer o que se experimenta. 
Não importa a polarização que faça com que se refugie na ação para 
se dispensar da oração ou na oração para se permitir de não agir e 
de não se envolver; são dois comportamentos falsos do cristianismo 
que dizem claramente que Cristo não está presente. Quando a vida 
cristã entra no mundo da consciência, entra como fé, como amor e 
como esperança, mas vividas em Cristo... O cristianismo não é uma 
mentalidade, nem um sistema de pensamentos, nem uma moral, 
nem mesmo um culto; é uma vida interpessoal vivida em unidade. 
Jesus e eu somos dois, mas simultaneamente nós somos um; e Jesus 
e eu somos Igreja.

ORAÇÃO

Basílio dá uma conferência382 sobre o Reino de Deus e é em 
pleno coração dessa que lhe vem como espontânea esta oração:

Senhor Jesus,
arranca de nós
 nossas impaciências,

382 Ibid.: Conferência sobre o Reino 1.
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nossas preguiças
nossas ansiedades,
nossas vulgaridades
nossa miopia,
nosso egoísmo,
e todas estas situações confortáveis,

Senhor,
vem nos ensinar a esperar
e a trabalhar segundo teus próprios planos;
e quando tudo nos parecer absurdo
que possamos continuar o caminho com a graça;
é com tua graça que podemos construir
teu reino nas nossas vidas miseráveis.
Tu conheces o momento conveniente
para endireitar os andaimes de teu reino.
Glória ao Pai, ao Filho, ao Paráclito
que de toda eternidade
quiseste nos convidar ao teu Reino
para cantar teu amor
Que não conhece fim.

Esta conferência revela uma grande familiaridade com os 
textos bíblicos, conhecidos conforme o coração. Na explicação 
dos textos Basílio diz bem que “Jesus é o coração do Reino; é Nele 
que o Reino de Deus veio sobre a terra”.
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ENCONTRAR UM HOMEM QUE TEM O MESMO IDEAL383

Assim como o Cristo é nosso modelo, ele é também nossa força 
para obedecer, ele é a força da obediência que age em nós... Então 
quando nós perdemos a vontade de obedecer, devemos deixar Jesus 
Cristo obedecer em nós...

A vida que vivemos como cristãos não é diferente da vida que viveu 
Jesus Cristo, eu quero dizer a vida divina. E esta vida faz surgir forças 
de ação, de nascimento, modos de ser, de pensar, de sentir, de conceber, 
de desejar e de agir... Na medida em que nós deixamos crescer esta 
vida, ela vai reproduzir os gestos e os gostos de Jesus Cristo... 

O Cristão não é outra coisa senão uma natureza humana que 
se oferece ao poder salvífico do Verbo na história, deste Verbo 
do qual Deus quis a encarnação para a salvação do mundo. Este 
Verbo encarnou-se fundamentalmente no filho da Virgem Maria 
divinizando-o na unidade de uma única pessoa, e o fez realizar a 
salvação do mundo... Este mesmo Verbo pede outros homens nos 
quais ele possa se encarnar, não só para torná-los sagrados, o que 
acontece no dia do batismo, mas para convertê-los em fermentos 
ativos que cristificam o mundo.

(Aqui, Basílio introduz a história de um padre amigo, 
Marcelino Legido, que tendo três doutorados em teologia foi 
se enterrar num vilarejo para tentar evangelizar essas gentes 
simples, para torná-las apaixonadas pelo Cristo. Ao término dos 
dias ele se assentava no chão com eles, perguntando-lhes quem 

383  Conferências do Ir. Basílio, Escorial, ago. 1969. C.D. A Obediência, a For-
mação. Segunda conferência sobre a obediência. Estas ideias vão constar na 
Circular sobre a obediência, 1975, p. 44-45.
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era Jesus para eles. Ele obtinha respostas simples de pessoas 
de 60 anos e de jovens de 18 anos; respostas que permitiam a 
partilha da paixão pelo Senhor).384

Basílio completa, numa palestra, que este padre lhe havia 
confiado o fundo de seu coração: “A mim, Irmão, nada me importa, 
o que me importa é queimar minha vida por Nosso Senhor, queimar 
minha vida até o último miligrama de esforço para o Senhor. É meu 
ideal, queimar minha vida para nosso Senhor Jesus Cristo”.

ONDE ESTÁ TEU ANEL?385

“Nós fomos à basílica de Guadalupe para colocar aos pés da 
Virgem Maria o retiro previsto.” Éramos cinco ou seis Irmãos; 
os dois Irmãos Provinciais, o Irmão Alberto Godinez, Alfonso 
Wimmer, Paul Ambrose e eu. Nós entramos pela sacristia e nos 
encontramos diante do altar da Virgem. 

Um padre celebrava aí a missa, mas a liturgia da palavra 
tinha acabado, com uma unção espiritual excepcional. Pelo seu 
sotaque compreendia-se que ele era da América do Norte

No ofertório, vendo-o rezar assim, pensei: “No fim da missa 
eu o encontro na sacristia. Vou felicitá-lo por seu modo de celebrar 
a missa, porque eis um homem que tem 40 anos de sacerdócio (ele 

384  Este padre tinha dado várias conferências sobre São Paulo aos segundo-no-
viços do Escorial em 1966.
385  História que Basílio conta na terceira conferência sobre a obediência, no 
retiro do Escorial, em 1969. C.D. A Obediência, a Formação. O padre em questão 
vinha de Boston. Ele ficava 8 horas por vez no confessionário. Não queria mais 
voltar aos Estados Unidos. Queria ser enterrado no local. 
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devia ter seus 75 anos) e celebra a missa com a piedade de alguém 
que está no segundo ano de sua ordenação”.

Chega o momento de desejar a paz. O padre desce do altar, vem 
a mim, toma-me as mãos e me diz:
 - Onde está vosso anel?
 - Que anel?
 - O de bispo?
 - Mas sou apenas um simples Irmão.

E iniciamos uma curta reflexão espiritual... Era um homem que 
levava o Cristo nele mesmo. Depois ele trocou a paz com todos os 
outros Irmãos, tendo para todos palavras de amizade.

Então eu disse aos Irmãos: “Nós devemos comungar nesta 
missa (nós vamos ficar numa segunda missa para ter a liturgia 
da palavra). O ato de amor que acabamos de viver não pode ficar 
sem culminar na comunhão. A eucaristia é a fonte e o coroamento 
de nosso amor fraterno”. E comungamos com ele.

Este padre rezou uma segunda missa da qual participamos. 
Depois da missa eu o segui à sacristia e eu lhe disse o que eu 
havia previsto. Ele se pôs a chorar. Eu lhe disse: “Mas padre, 
sou apenas um pecador, um pecador feliz, eu creio no amor e na 
bondade de Deus...”.
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JESUS E A FÉ386

Creio que entre a magia e a fé há um abismo e às vezes um 
nada. E eu creio que o lugar onde se desfaz o contato, a fronteira 
entre a magia e um mundo maravilhoso é Jesus Cristo. Jesus 
Cristo problema. Jesus Cristo espada de divisão, que se encontra 
lá com toda a espessura, e que é um desafio para todo o mundo... 

A fé permite descobrir que há uma pessoa em contato comigo, 
e esta pessoa é Deus. Como descobri isto? Em Jesus Cristo. Jesus 
nos dá acesso ao Pai: “Ninguém conhece Deus, o Filho único que 
está no seio de Deus no-lo revelou” (Jo 1,18). Jesus Cristo colocou 
Deus ao nosso alcance. Ele é a Palavra pela qual Deus se disse ele 
mesmo a nós... Mas esse Jesus não podemos encontrá-lo senão 
na Igreja. A Igreja é o lugar do encontro e onde se acolhe este 
encontro em vez de repeli-lo; e é então que os cristãos, os filhos 
nascem. Falou-se bem que “A Igreja é a matriz onde o Espírito 
gera novos filhos de Deus pela fé”...

Por que na tua vida vais acreditar em certas coisas? “Não é 
porque as entendeste, mas creste em Jesus Cristo e porque é Jesus 
que as disse”. Nesse sentido, a fé só pode me colocar em relação 
com uma pessoa e é a pessoa que te coloca em relação com uma 
série de ideias e de  ensinamentos. E tu as crês, não porque as 
entendeste, mas porque é Ele que as disse. E este homem de carne e 
osso na história, mas que é também mistério, divide a humanidade 
em duas partes, aquela que crê e aquela que o repudia... 

386  Conferência sobre a fé (resumo) – Retiro do Escorial, 1969 – C. D. A Direção 
Espiritual.
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Não pode invocar a fé aquele que não ama as coisas da fé. A fé é 
um ato de amor. A fé ama aquilo que ela acredita e crê naquilo que 
ela ama, e ela acredita porque ela ama, e ela ama porque ela acredita. 
Há uma circularidade entre o amor e a fé e elas formam um todo.

PERMANECER CENTRADO NO CRISTO

Eis os conselhos que o Irmão Basílio dá a um Irmão ancião que 
acaba de se casar e que lhe pede ajuda para sua vida espiritual. Os 
dois resumos fazem parte de uma série de cartas que o interessado, 
Sr. Mario Obregón G., enviou à Postulação ao mesmo tempo que 
dava  um longo depoimento em favor do Ir. Basílio.

“Eu te recomendo o que segue:
a) Missa e comunhão todos os dias. Missa preparada com fervor 

e recolhimento com minutos de contato muito íntimos com 
Deus centrando toda tua espiritualidade no mistério de Cristo 
e da Igreja. Une tua vida e tua atividade ao sacrifício de Cristo. 
Faze uma ação de graças de cinco minutos, mas que ela seja 
intensa, depois alguns três minutos de uma leitura breve, mas 
substanciosa, retomada todos os dias.

b)  Exame de consciência no teu quarto, antes de deitar...
c) Confissão todos os quinze dias ou todos os meses, que se 

torne pouco a pouco verdadeira direção espiritual... 
Como livro de leitura te recomendo A Ação, caminha para 
Deus  de Lebret, e Combate no mundo de Lebret-Suavet. E, 
ainda, Caminho de Mgr. Escrivá.
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Preocupa-te agora em servir a Deus no mundo, este 
mundo que tem tanta necessidade de testemunhos ‘imersos’ 
que vivam a vida ordinária sob a inspiração do amor e da 
fé... de um amor e de uma fé que se tornem visíveis e que 
impressionem os outros na sua vida cotidiana e ordinária”. 
(Carta de 22 de março de 1966)
(Em uma carta de 24 de fevereiro de 1968, escrevia-lhe)

“É extremamente importante que sirvas o Cristo na tua nova 
condição com toda generosidade e entusiasmo. O Senhor tem 
necessidade hoje mais que nunca, de apóstolos que saibam 
espalhar o bom perfume do Evangelho para que os homens, 
vendo as boas obras glorifiquem a Deus...”
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1 – INSTRUMENTO DE TRABALHO

O presente caderno baseia-se no dossiê relativo ao Irmão Basílio, 
encontrado nos arquivos do Movimento por um Mundo Melhor 
(MMM)387. O dossiê está constituído de 93 cartas das quais 46 do 
Irmão Basílio, 34 do Padre Lombardi e 13 de outras pessoas.

1.1 – As cartas do Ir. Basílio
Quase todas são dirigidas ao Padre Lombardi. Representam 

mais de 90 páginas em formato A4, frequentemente datilografadas 
em caracteres 11 e algumas manuscritas, de extensão habitual 
de duas páginas, raramente de quatro. São todas em espanhol, 
exceto uma ou outra em francês, quando o Irmão Basílio era 
Superior geral. Vão de 15 de janeiro 1961 a 17 de outubro de 
1978, o que quer dizer, dos primeiros dias de trabalho no MMM 
até os anos da amizade que prossegue, sobretudo quando o Pe. 
Lombardi estando doente tem necessidade de sentir próximos os 
antigos amigos. Escalonadas nos anos, encontramos o número 
seguinte de cartas: 

1961: uma carta. 
Basílio inicia no Movimento dia 5 de janeiro de 1961 e 

trabalha no México. Com efeito, o Irmão Basílio tinha seguido, 
antes de novembro de 1960, um retiro de 30 dias de formação 
do Movimento por um Mundo Melhor. É depois deste retiro que 
seu nome aparece entre os candidatos possíveis para a equipe 
do Mundo Melhor. Durante 17 meses, de janeiro de 1961 a maio 

387  O Movimento por um Mundo Melhor que hoje se chama Serviço de anima-
ção comunitário, tem sua sede em Roma, na zona do Monte Sacro, via Altissimo, 
23. É nesta sede que o dossiê foi encontrado. O  centro do movimento que se 
encontrava em Rocca di Papa, do tempo do Pe. Lombardi, foi assumido por reli-
giosos que fizeram dela casa de retiros, mas que não tem ligação com o MMM.
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de 1962, Basílio trabalha no seu país fazendo parte do grupo 
promotor do Movimento, isto é, no círculo mais próximo ao Pe. 
Lombardi. Deste período, temos só uma carta que nos permite 
um muito bom conhecimento do Irmão Basílio. 

1962: três cartas. 
Basílio se encontra em Rocca di Papa durante dez meses, de 
junho de 1962 ao início de março de 1963.

1963: quatorze cartas.
Basílio é responsável pelo Movimento, no Equador. 

1964: dez cartas, todas escritas do Equador. 

1965: três cartas. 
Basílio termina seu trabalho no Movimento em 4 de março de 
1965 e nesse mesmo dia deixa o Equador para voltar ao México, 
e depois à Espanha. 

1965-1978: quatorze cartas que são, sobretudo, de votos para as 
festas de Natal e de Ano-Novo, ou cartas curtas de amizade. 

As cartas mais importantes, aquelas de 1961 a 1965 são 
prestação de contas exatas, de análise da situação; elas não 
deixam espaço aos sentimentos, nem ao que nós poderíamos 
chamar depoimentos da fé profunda. Essas cartas são de 
natureza técnica, com a secura que pede precisão na descrição. É 
evidente que Basílio não é um sentimental388, mas é responsável, 

388 Basílio é homem atento, mas de uma caridade prática. Ele não se perde em 
palavras; em todas as situações que analisa com certo desapego, procura ver 
o que é possível fazer, o que  há de melhor a fazer. Partilhando este ponto de 
vista, dado que Basílio não é um sentimental, mas homem prático, o Irmão Iván 
Buenfil conta-me sua experiência. Ele era estudante em Roma em 1978. Seu pai 
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preocupado com boa análise da situação para informar com 
precisão o Pe. Lombardi. Responsável mais ainda em fazer a 
leitura correta para uma ação apostólica a mais adaptada e mais 
inteligente possível. 

Estas cartas estão cheias de nuanças sobre o ambiente 
de trabalho, sobre seus próprios colaboradores, os bispos, os 
ouvintes aos quais os exercícios389 são oferecidos. Elas são 
ricas também de conselhos sensatos, seguros, frequentemente 
audaciosos, de visões amplas no tempo e no espaço. Quando 
Basílio está em Roma, como segundo do Movimento, sente- 
-se o mundo inteiro presente nele; quando ele é responsável 
no Equador, seu olhar extravasa para a Colômbia, o Peru, a 
Venezuela, a América Central, o México, o Chile... Neste período 

cai doente e o Ir. Basílio vem a saber. Ele o chama em seu escritório e lhe diz:  
“Tens o telefone do Superior-Geral à tua disposição. Telefone à tua família”. O 
Ir. Iván acrescenta que durante o verão, quando o secretário de espanhol partia 
de férias, o Ir. Basílio lhe pedia os serviços para a correspondência. Basílio 
chamava seu secretário pessoal para o francês de 21 horas às 22 horas; seu 
secretário de língua inglesa, de 22 horas às 23 horas; seu secretário de portu-
guês de 23 horas à meia-noite. O Irmão Iván tinha seu turno de meia-noite às 
2 horas da manhã. Mas Basílio lhe dizia: “Dorme antes, te chamarei depois”. E 
o trabalho terminado: “Vai dormir agora sem te preocupar com o levantar da 
comunidade!”. O Ir. Iván continua dizendo que o Irmão Basílio lhe apresentava 
sua correspondência em três grupos: as cartas pouco importantes e para as 
quais o secretário respondia conforme seu bom senso; as cartas para as quais 
o Ir. Basílio indicava o sentido  da resposta e as cartas para as quais ele ditava 
o texto da resposta. O Ir. Iván Buenfil, mexicano, 63 anos, é atualmente, em 
novembro de 2005, o Reitor do Colégio Internacional em Roma.
389  O termo espanhol é ejercitaciones, que é diferente de ejercícios: em francês 
não há termo correspondente. Na linguagem do Mundo Melhor as 
¨ëjercitaciones designam uma espécie de retiro bem diferente dos exercícios de 
Santo Inácio, como se fosse um tempo desde treino, de manobras ou de labora-
tório. No documento presente traduzimos ¨ëjercitaciones¨ no sentido de retiro 
com muitas conferências de reflexão e formação.
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ele visitará dez países da América Latina. É homem que enxerga 
longe e que exige de seus colaboradores e do Movimento toda 
uma formação acentuada, especializada, e uma cultura muito 
elevada para nunca desiludir os ouvintes a quem se dirige. De 
seus colaboradores, ele exige muito estudo e assiduidade à 
formação pessoal pelas leituras. Frequentemente insiste sobre 
este aspecto para que as palestras sejam dadas “à altura” para 
não decepcionar e perder o campo de trabalho. A mensagem do 
Mundo Melhor deve se impor pela sua qualidade. 

Mas suas cartas, mesmo quando devem dizer verdades pouco 
agradáveis, permanecem respeitosas, cheias de afeição por seus 
colaboradores, cheias de estima pelo Pe. Lombardi, mesmo 
quando Basílio expressa opções diametralmente opostas àquelas 
do Pe. Lombardi ou da conduta de seus amigos de Roma.

1.2 – Cartas do Pe. Lombardi 
O dossiê apresenta 34 cartas, a maior parte dirigidas ao 

Irmão Basílio, frequentemente de uma página. A maioria destas 
cartas durante o período em que Basílio está em Roma ou como 
responsável do Movimento no Equador... O Pe. Lombardi se 
expressa habitualmente em italiano. Basílio lhe responde em 
espanhol... Muitas vezes, as cartas do Pe. Lombardi são para 
aceitar proposições que o Ir. Basílio sugere... Não há carta em 
que o Pe. Lombardi diga não a Basílio, mesmo se, às vezes, sugere 
pistas para realizar o que é proposto.

1.3 – Outras cartas
No dossiê, encontram-se 13 outras cartas de diversas pessoas: do 

Irmão Charles Raphaël, Superior-Geral nesse momento, de Padres 
que trabalham com o Irmão Basílio, da Irmã Maria da Eucaristia, 
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superiora provincial das Irmãs do Bom Pastor, encarregada da 
acolhida da equipe do MMM no Equador, e da secretária do Padre 
Riccardo Lombardi, no período de doença dele.

Todas essas cartas são uma janela aberta sobre a Igreja nos 
anos que precederam imediatamente o Concílio ou nos anos nos 
quais acontecia. Uma Igreja em fermentação, quando o Concílio 
não é uma improvisação inesperada.

1.4 – Artigo
Neste dossiê será acrescentado um artigo de Basílio, com 

outro, referente a ele, que aparecem na revista do Movimento e 
que foram escritos quando Basílio já era Superior-Geral.

Datas referências 
Este dossiê nos fornece datas bastante precisas sobre o período 

durante o qual o Irmão Basílio trabalhou no Movimento por um 
Mundo Melhor.

1. Formação para o MMM390: 1960.
2. Início: 5 de janeiro de 1961, no México. Ele trabalhará ano e 

meio e completa aí sua formação prática. 
3. Presença em Rocca di Papa: junho de 1962 a março de 1963.
4. Responsável do Movimento no Equador: de 30 de março de 

1963 a março de 1965. 
5. No Chile, de 23 de dezembro de 1964  a 8 de fevereiro de 1965.
6. Deixa o Equador e o Movimento dia 4 de março de 1965. 

390  Sabemos que a formação se deu no México, mas não se sabe em que mês.    
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2. Padre Riccardo Lombardi e o Mundo Melhor

No dia 14 de dezembro de 1979, em Rocca di Papa, no centro 
histórico do Movimento por um Mundo Melhor, apagava-se o 
Padre Riccardo Lombardi. Ele tinha sido o protagonista de uma 
das páginas mais intensas da história da Igreja na segunda 
metade do século XX. Nasceu em Nápoles em 1908, de família 
piemontesa. Jovem Jesuíta, depois da Segunda Guerra Mundial, 
sua palavra em favor de um Mundo Melhor inflamava os 
universitários, praças, estádios e era difundida pela rádio.

Sua intuição era de que com a Segunda Guerra Mundial um 
mundo estava morto e que precisava ajudar a humanidade a fazer 
nascer um Mundo Melhor: mundo que ele via claramente como 
aquele “da humanidade global, da humanidade comunitária”.  
Pressentia que o mundo corria para a globalização e que precisava 
ajudar a aurora desse novo mundo a nascer. Sobretudo tivera a 
intuição de que a Igreja devia se transformar radicalmente, se 
quisesse ser a alma da mudança do mundo. Ele havia sugerido 
a Pio XII a necessidade de um Concílio.391 Todo seu esforço 
consistirá em criar as estruturas para que a Igreja se transforme 
e se torne apta a assumir o mundo que emergia no horizonte 

391  Na Família cristã, n. 26, de jun. de 2005, encontramos um artigo sobre o 
Pe. Lombardi. Na página 77 podemos ler: “Este Jesuíta tinha pedido, em 1948, 
que desapareça o tribunal do Vaticano, que o Papa se despoje de sua soberania 
temporal. Ele sonhava com um Papa acessível, em contato com o povo, que não 
viva a sós no Vaticano, mas que visite os católicos no mundo. Ele propôs uma 
reforma da cúria colocando fim à imobilidade dos cargos. Um limite de idade: 75 
para os bispos e 70 para os cardiais, isto para rejuvenescer o governo da Igreja. 
Ele pensa também num processo para encontrar pessoas mais aptas para os 
cargos da Igreja. Insiste sobre a reforma do clero, que ele seja distribuído nas 
dioceses por equidade numérica, e que a formação do clero esteja mais atenta 
às mudanças do mundo”.
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da história. O Pe. Lombardi tinha a sensibilidade de um profeta, 
adivinhava a orientação que tomava a história e sentia na própria 
carne a urgência de uma mudança da Igreja para que estivesse 
apta a tomar a direção desse novo mundo. Um Mundo Melhor era 
possível somente se a Igreja se rejuvenescesse.  

A espiritualidade do Movimento é espiritualidade de 
comunhão inspirada pelo discurso sacerdotal de Jesus: “Amai- 
-vos uns aos outros, como eu vos amei... Sede um como eu e o Pai 
somos um... eu Nele e vós em mim... para que o mundo creia”(Jo 
17,20 ss.). As linhas de força desta espiritualidade são:

- Comunhão com Cristo presente na história.
- Comunhão com o Cristo que vive na Igreja.
- Comunhão que é preciso comunicar e difundir.

Oficialmente o Movimento por um Mundo Melhor nasce no dia 
10 de fevereiro de 1952. Neste dia, Pio XII proferiu um discurso 
que reconhecia a necessidade desse Movimento: “É o mundo 
inteiro que é preciso refazer desde os fundamentos; é preciso 
fazê-lo passar do selvagem ao humano e do humano ao divino”.

Este sonho do Pe. Lombardi se resumia no binômio mundo-
-Igreja, um mundo reconciliado com a igreja e uma Igreja no 
mundo e não contra ele. Tratava-se de transformar o mundo e a 
Igreja conforme o coração de Deus. Isto supunha a formação de 
um grupo de apóstolos de alto nível, de forte cultura, preparado 
para dialogar com as autoridades da Igreja e com os cientistas, 
da política, da mídia, das finanças, das universidades e capaz de 
ter um forte impacto de transformação no seio dos institutos 
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religiosos.392 Estes apóstolos eram selecionados após uma 
formação de um mês de exercícios, seguido de um ano de imersão 
no centro do Movimento em Rocca di Papa. Eles eram escolhidos 
nas diversas congregações ou dioceses, formavam equipes que 
deviam testemunhar a unidade e queimar pela paixão de Cristo, 
do mundo e da Igreja.

Esta forte atividade devia ser sustentada constantemente por 
uma profunda vida mística: um amor incondicional a Cristo e à 
vontade do Pai. O Pe. Lombardi foi essencialmente um homem 
seduzido por Deus com um senso de história fora do comum.

Podemos adivinhar o que Basílio vai receber desse grupo e o 
que vai ser confirmado nele: queimar sua vida pelo Cristo, estar 
disponível totalmente à vontade de Deus, sentir a urgência de 
ajudar a aurora a nascer.

Andrea Riccardi, fundador da Comunidade de Santo Egídio, 
intervindo no Congresso do 50° aniversário do MMM, sublinha 
duas grandes intuições do Pe. Lombardi: Movimento, no sentido 
etimológico de se deslocar, de ir para, sublinhando a ideia que tal 
fermento histórico para a unidade devia se tornar um programa.

Mundo melhor como expressão de um sonho utópico 
que assume todo seu valor num mundo desencantado e que 

392  Mesmo Superior-Geral, o Irmão Basílio mantém esta estratégia que tente 
converter blocos inteiros: todo um colégio, toda uma comunidade, toda uma 
Província. Mas esse trabalho está em pé de igualdade com um esforço de trans-
formação dos indivíduos: Basílio abre bom espaço para a direção espiritual. 
Pode-se dizer que o Movimento por um Mundo Melhor visava às altas camadas 
sociais, pensando que ganhando-as para Cristo e a Igreja, o resultado seria 
grande e durável. A Igreja de acordo com o Concílio vai mais em direção dos 
pobres, para as camadas baixas da sociedade. É verdadeiramente mudança de 
acento no apostolado.
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abandonou as ideologias tradicionais, deixando apenas o vazio. 
Neste contexto o Mundo Melhor está apenas nos seus inícios.

O Movimento por um Mundo Melhor anunciou e preparou 
certamente o Concílio Vaticano II e este se responsabilizou de 
todas as aspirações do Mundo Melhor.

3. Carta do Irmão Basílio aos amigos do Mundo Melhor

Embora esta carta tenha a data de 22 de dezembro de 1970, 
quando Basílio é Superior-Geral, nós a inserimos aqui, porque traduz 
bem qual era a espiritualidade do Movimento por um Mundo Melhor.

Caros Amigos,
Aceito com alegria o convite amigável que me dirigiu o R. Pe. 

José Boson de participar no próximo número do boletim que ele 
envia todos os meses aos amigos do Movimento por um Mundo 
Melhor, na Venezuela. Envio a todos uma saudação cordial. 
Vejo-me como que obrigado de fazer minha apresentação. 
Sou religioso marista, antigo membro do Movimento, no qual 
trabalhei durante 5 anos, primeiro no México, depois em Roma 
e finalmente no Equador. Nestes dez últimos anos, visitei várias 
vezes vosso país, iniciando uma amizade muito viva com muitos 
bispos, sacerdotes, religiosos e leigos. Depois de ter dirigido 
durante dois anos o Centro de Espiritualidade Marista hispano-
-americano, na Espanha, fui eleito Superior-Geral dos Irmãos 
Maristas, no Capítulo de 1967.                                                  

Há algumas semanas, por ocasião de um giro pelos países 
latino-americanos, tive a felicidade de visitar pela quinta vez 
vosso país. É com alegria que, em Caracas, saudei alguns amigos 
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e visitei a sede do Movimento. É com muita alegria que vejo o 
belo trabalho que o Movimento está realizando para promover 
no país o Reino de Jesus.

É por este motivo, caros amigos, que desejo acompanhar 
minha saudação com algumas breves reflexões de acordo com as 
finalidades as mais importantes que a Igreja se propõe e pelas quais 
o Movimento trabalha com afinco em muitos lugares do mundo.

Quero dizer: o Pai, em Jesus Cristo, nos fez seus filhos e nos 
constitui irmãos entre nós, e isso nós o vivemos em comunidade. 
Quando chamamos Deus nosso Pai, nós nos afirmamos, ao mesmo 
tempo, irmãos de todos os homens, e nos comprometemos a 
viver como filhos em sua consideração e como irmãos de todos 
os homens. É por isso que a Sagrada Escritura nos ensina que o 
amor dos irmãos é a garantia e o sinal de nosso amor por Deus. 
E sua ausência prova que estamos mortos à vida divina. E, então, 
esta tensão dialética entre a vida e a morte, entre o amor e o 
ódio, joga o cristão num combate constante de onde o egoísmo 
deve sair desfeito (morto) e em si mesmo e no mundo.

À medida que este morre nas almas, elas se tornam mais 
sensíveis em perceber a voz do Espírito, e as vontades se tornam 
dóceis a suas moções íntimas. Mas isso pede, hoje como sempre, 
que a Igreja se purifique interiormente e pregue de todos os modos 
a conversão do coração. É num coração purificado de todo egoísmo 
que o Espírito Santo pode colocar o amor cristão; e, então, o novo 
rosto da Igreja brilhará como testemunha diante do mundo.

São João, fazendo referência à fraternidade cristã, nos diz: 
“Aquele que ama seu irmão permanece na luz e ele não pode cair”. 
“Aquele que odeia seu irmão é um homicida, não tem a vida eterna 
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nele”. “Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um 
mentiroso, porque aquele que não ama o irmão que ele vê, não 
pode amar a Deus que ele não vê”(1 Jo 2,10; 3,15; 4,20).

Toda nossa religiosidade, como cultura e desenvolvimento 
de uma vida de relações com Deus, é vã se o amor ao próximo 
não está presente nela. Aquele que se encontra numa tal 
situação perde totalmente seu tempo e seus esforços. Seria coisa 
extremamente lamentável para um cristão, pois que o batismo 
consagra-o de modo exclusivo a Jesus Cristo, e que por sua 
essência o batismo é capaz de gerar no coração uma força e um 
estilo de amar superior. São Paulo nos ensinou isso de maneira 
notável: “Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as 
dos anjos, se eu não tiver a caridade, eu seria apenas um sino 
que ressoa... Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens aos 
pobres ou se eu entregasse meu corpo às chamas, sem a caridade 
isso não serviria para nada...” (1 Cor 13,1-3).

O texto de São Paulo fala de um modo evidente da caridade 
cristã que num mesmo movimento abraça o amor de Deus e 
o amor dos filhos de Deus. Eis porque se pode afirmar com a 
mesma força que não há amor de Deus naquele que não ama 
seus irmãos. Da mesma forma pode-se afirmar que não há amor 
de seus irmãos se antes não se ama a Deus e não se observam 
seus mandamentos. “Nisto nós sabemos se nós amamos nossos 
irmãos: se amamos a Deus e fazemos o que Ele ordena” (1 Jo 5,2)

Meus caros amigos, não é necessário que eu continue o 
discurso. Para terminar, quero expressar toda a amizade e a 
alegria que experimento no Senhor ao ver-vos ligados a um 
Movimento que se propõe servir a Igreja vivendo e difundindo 
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a mensagem evangélica de fraternidade efetiva e universal, para 
que aconteça o Reino de Jesus.393

4. Ir. Basílio no Mundo Melhor

4.1. Entrada do Ir. Basílio no Mundo Melhor394

1 – O Pe. Lombardi escreve ao Irmão Charles Raphaël395

Meu reverendo coirmão,
Não sei se conhece a obra promotora deste espírito de renovação 

geral, que nós chamamos habitualmente “Movimento por um 
Mundo Melhor”. Não é de modo algum uma organização, mas sim 
um espírito que buscamos difundir um pouco por toda parte.

Justamente nestes dias aqui, recebemos do Santo Padre um 
documento muito importante que nos liga diretamente à Santa 
Sé; eu me permito anexar uma cópia. Com este documento, nossa 
Obra modesta parece garantida para o mundo inteiro. Temos já 
um grupo em dez nações, e padres e religiosos de toda parte vêm 
unir-se a nós.

Nossa característica mais singular é que permanecemos cada 
qual em diferente Instituto, mas vivemos unidos para promover 
um espírito essencialmente católico, com retiros, conferências e 
outras iniciativas que produzem grande efeito, justamente porque 

393  AFM 51.09 - Basílio D1 – 70-11-112. Carta escrita de Roma, dia 22 de no-
vembro de 1970. Esta carta figura também no Caderno 7 sobre o Irmão Basílio, 
p. 1: O Superior e o Irmão. 
394  Estas três cartas são as primeiras do dossiê sobre o Irmão Basílio, encon-
trado nos arquivos do Mundo Melhor. Todas as três estão em francês.
395  O Irmão Charles-Raphaël foi Superior-Geral de nosso Instituto de 1958 a 
1967. O Irmão Basílio o substituirá em 1967.
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provêm de grupo tão variado. Quanto a isto, eu me permito 
anexar a última carta autografada de Pio XII que nos foi enviada 
algumas semanas antes da morte dele. Ele relata a história desse 
grupo e nos anima, desde então, a crescer com novos membros 
concedidos pelos Reverendos Padres Superiores. Para o que diz 
respeito a nossa vida, recebemos recentemente licença da sagrada 
Congregação que autoriza os superiores gerais de ceder alguns 
de seus membros por três anos, sem ter necessidade de buscar 
uma nova licença da Santa Sé. Creio dar-lhe alegria anexando o 
documento em questão. E eis que, no momento, nos encontramos 
particularmente engajados no México. Neste país, o episcopado 
inteiro quis seguir ultimamente um Curso de exercícios para o 
Mundo Melhor, que eu mesmo preguei. Esses quarenta bispos, sob 
a presidência de sua Eminência o cardial Garibi, de Guadalajara, 
mostraram-se tão entusiastas pelo Movimento, que quiseram que 
formássemos um grupo importante de padres e de religiosos que 
poderão a seguir, nos diferentes setores, trabalhar neste sentido 
nas cidades onde serão chamados pelos bispos. O grupo mexicano 
será, portanto, o mais numeroso de todos, porque houve o 
encorajamento dos bispos. É provável que 15 membros mexicanos 
estejam inteiramente dedicados a esta obra. 

Acabam de me indicar um de seus caros Irmãos. Trata-se do 
Irmão Basílio Rueda, que seguiu no México, o curso de um mês. Este 
curso tinha como objetivo avaliar os membros que eventualmente 
poderiam formar o grupo, neste momento de urgência.

O Reverendo Irmão Provincial de seu Instituto nos escreveu 
que estaria disposto a nos ceder este Irmão, mas naturalmente 
precisa de sua permissão. É por isso que eu me permito de lhe 
escrever e de enviar a cópia da carta dele.
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Como me alegraria se puder dar-me um sim. Eu creio que, 
verdadeiramente nesse grupo, a presença de um Irmão seria 
oportuna para mostrar a todos que na Igreja há esta vocação, que 
sem a consolação do sacerdócio é tão estimada e tão fecunda. Até 
o momento, temos apenas um Irmão: é um Irmão Marianista dos 
Estados Unidos, que pode se doar por inteiro a um trabalho que 
requer formação intelectual.

Quero esperar verdadeiramente que possa dar-me seu 
consentimento e que o transmita ao mesmo tempo ao Reverendo 
Irmão Provincial. Neste caso, seu Irmão se uniria ao grupo 
mexicano, assim que o Reverendo Irmão Provincial o tiver 
substituído em seu cargo.

Aceite, meu Reverendo Coirmão, minha profunda estima. Em 
união de oração em Jesus, creia-me seu devotado,

Riccardo Lombardi, s.j, 30 de novembro de 1960.

2 - Cartas do Irmão Charles-Raphaël

Reverendíssimo Padre,

Tenho o prazer de vos dizer, que depois do estudo do assunto 
colocado pelo caro Irmão Provincial do México por vossa 
estimada carta de 30.XI.1960, uma resposta positiva foi dada 
ao caro Irmão Provincial e que o Irmão Basílio Rueda poderá 
participar do Movimento por um Mundo Melhor, conforme as 
diretivas da carta n° 01872/55, de 25 de julho de 1960, da Sagrada 
Congregação dos Religiosos.
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Nós desejamos que o Movimento tenha uma ação fecunda 
nessa grande nação católica do México que parece ter 
particularmente esta necessidade no momento atual.

Com meus melhores votos por ocasião do Natal e do Ano- 
-Novo, peço-vos aceitar, Reverendíssimo Padre, a expressão de 
nossos sentimentos de religioso respeito e de inteira dedicação.

F. Charles-Raphaël – Saint-Genis-Laval, 24 de dezembro de 1960.

3 - Carta do Padre Lombardi ao Irmão Charles-Raphaël

Reverendíssimo Irmão,

Vossa carta me trouxe uma grande consolação porque eu 
já havia ouvido falar tão bem de vosso Irmão Basílio Rueda 
e agora ao saber que ele se une ao nosso modesto esforço, 
verdadeiramente isso me acresce a esperança.

Que o Senhor guie nossos passos porque a responsabilidade 
está longe de ser fácil. Eu conto muito com este Irmão que 
representará entre nós um novo tipo de vocação e que parece 
pessoalmente dotado de talentos e de bom espírito.

Deixando a recompensa de vossa generosidade ao bom Deus, 
pois que nossa Obra está completamente a serviço da Igreja, 
crede-me vosso, com afeição e reconhecimento em Deus.

Riccardo Lombardi, 4 de janeiro de 1961.
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CARTAS ENTRE O IRMÃO BASÍLIO E O PE. LOMBARDI

No caderno sobre o Irmão Basílio, são as cartas dele e aquelas 
que ele recebe, sobretudo do Padre Riccardo Lombardi, que ocuparão 
quase todo o espaço. Breves introduções chamam a atenção sobre os 
itens densos de uma carta ou sobre algum aspecto da personalidade 
do Irmão Basílio. 

Que homem encontramos nesse período de 4 anos, durante 
o qual o Irmão Basílio trabalha no Movimento por um Mundo 
Melhor? Esse período vai de 5 de janeiro de 1961, entrada efetiva 
do Irmão Basílio no Movimento, a 4 de março de 1965, dia em que 
deixa o movimento para reintegrar a família marista e se preparar 
para ser Mestre do Segundo Noviciado, na Espanha, primeiro em 
Siguënza, depois no Escorial. Reencontraremos um apóstolo, um 
líder responsável, um membro do grupo promotor do Movimento 
por um Mundo Melhor.

O homem que conhecemos, sobretudo como Superior-Geral de 
nosso Instituto, já aparece completo nesse período. É o apóstolo 
que não mede nem seu tempo nem suas energias e cuja ambiciosa 
audácia quer oferecer aos homens o melhor de Cristo, da Igreja e 
da cultura cristã e, ao Cristo, a parte mais dinâmica da sociedade: 
os políticos, os intelectuais, os homens de negócio, os médicos, os 
doentes, os empreendedores, os advogados, os responsáveis pela 
Igreja: bispos, padres, religiosos e religiosas. É toda uma nação 
que ele quer inquietar na fé. É um grande desafio, mas Basílio é um 
apóstolo que gosta do desafio. Ele se quer familiar do que é exigente.

É também homem de equipe. Gosta de viver, orar, organizar 
e viajar em equipe, na medida do possível. Líder, tem o cuidado 
constante de oferecer um trabalho de alta qualidade. Dar 
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conferências de grande qualidade é o que ele exige de si mesmo e 
de seus colegas de equipe. Está atento também para que estes se 
formem, se exercitem e estudem bastante. O estudo é como que a 
ascese do Movimento. Observa seus colaboradores com a afeição 
que pede a amizade e gosta de reconhecer-lhes as qualidades. Como 
responsável respeita o realismo que a verdade exige: sublinha os 
limites, no cuidado de uma justa informação e para sobrepujá-los.

Membro do Movimento, abraça a causa com entusiasmo e a 
clarividência que o caracterizam. Consciente de ser responsável pelo 
Movimento, não hesita em dar conselhos, propor soluções, primeiro 
ao Padre Lombardi que é o fundador, depois procurar vocações, 
formar os jovens membros...

Na primeira carta que o Irmão Basílio escreve no dia 15 de janeiro 
de 1961, dez dias apenas após sua entrada na equipe do Movimento do 
México, descobrimos verdadeiramente quem é ele e quem será ao longo 
do seu trabalho no MMM. É o apóstolo dinâmico, generoso, entusiasta 
como ele o será toda sua vida, homem de equipe, dotado em fazer amigos 
e colaboradores, cuja ambição apostólica é capaz de muitas audácias. 
Ele tem 36 anos e as cartas vão mostrá-lo com maturidade excepcional.
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4.2 Ir. Basílio no Mundo Maior no México
De 5 de janeiro de 1961 a maio de 1962
V.J.M.J. – México396, D.F., 15 de janeiro de 1961
Reverendo P. Federico Bellido397

Estimado e Reverendo Padre,

Não pense que esqueci minha promessa de manter contato 
com o senhor por correspondência; nós a começamos hoje, ainda 
que de forma rápida.

Até o fim do ano passado eu estava na espera da resposta dos 
Superiores maiores no que diz respeito à minha integração no 
grupo promotor do MMM. A resposta foi adiada devido à ausência 
do Irmão Leôncio (Vigário-Geral e Assistente das Províncias). 
Esta resposta chegou no dia 2 de janeiro e me foi comunicada: 
“A autorização me foi concedida por três anos como prevê o 
Direito Canônico”. Viajei para a casa (do MMM) no dia 5 e no dia 
7 partimos: o Padre Juan Manuel Gonzalez, o Padre Clemente 
Gutierrez e seu servidor para dar os primeiros exercícios a um 
grupo de padres da diocese de Caxaca, nessa cidade. 

O trabalho foi intenso, dado que éramos todos principiantes, 
mas Deus colocou a mão e tudo correu muito bem. Os Padres 

396  Esta carta está em espanhol. Ela está escrita conforme o Secretariado Mexi-
cano do Mundo Melhor. Basílio tem 36 anos. Já revela sua ambição apostólica, 
seu entusiasmo, sua capacidade de viver em equipe e a de buscar colaboradores. 
Ele ousa se chamar “um incondicional servidor do Senhor”. 
397  Encontraremos frequentemente esse Padre adiante, sobretudo trabalhando 
na Espanha, na casa do MMM que forma os novos membros de língua espa-
nhola. Mas, por agora, ele está em Roma. Ele será um colaborador direto de 
Basílio durante os nove meses em que Basílio está em Roma: de junho de 1962 
a março de 1963. Como nas últimas cartas faz alusão à sua presença no México, 
podemos pensar que este Padre foi um daqueles que deram os 30 dias durante 
os quais o Irmão Basílio foi iniciado ao MMM.
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que fizeram os exercícios ficaram muito contentes, expressando 
sentimentos de simpatia pelo Movimento e se mostravam 
entusiastas, pedindo que o grupo promotor voltasse para um 
trabalho mais longo. O senhor bispo se encarregou de nós e nos 
ajudou em tudo. Voltei ao México dia 14, dia do término dos 
exercícios. E, no dia seguinte, partimos: o Padre Alamilla, o Padre 
Manuel Vasquez e seu servidor para outros exercícios em Córdoba.

Anexo-lhe uma cópia do plano preparado para Caxaca de 
acordo com sua Excia, e os projetos dos grupos que foram 
trabalhados nesta região.

Começamos com receio..., mas pouco a pouco tomamos 
confiança. O Pe. Juan Manuel, particularmente, impressionou 
profundamente os padres e bem depressa nos demos conta de 
que os padres nos viam com grande simpatia. Eis um fato que 
demonstra’ bem isso. Quando nos últimos dias, algum de nós 
chegava ao refeitório com a refeição já começada os padres 
presentes aplaudiam a chegada em sinal de simpatia.

Pelo que me diz respeito, além das conferências durante 
os exercícios, falei duas vezes pelo rádio. Na primeira vez era 
para expor a belíssima ideia do R.P. Lombardi, da atualidade 
do evangelho, demonstrada pelo fracasso do marxismo e do 
capitalismo e a capacidade da doutrina de Cristo para trazer 
aos povos a paz e o amor. Na segunda vez, falei sobre educação. 
Demos também uma conferência à imprensa. Assim que o jornal 
a publicar, enviarei uma cópia.

O clima entre nós é admirável: de muita caridade, de 
entendimento recíproco e de alegria. É cedo ainda para falar dos 
itens da espiritualidade, da abnegação e da aplicação aos estudos. 
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Veremos mais adiante, mas penso que eles não vão mal. Como 
pediu e como eu lhe prometi, estou disposto a colaborar com toda 
minha alma para que todos esses itens caminhem bem entre nós.

Falei a vários intelectuais católicos mexicanos, como Oswaldo 
Robles, Mariano Alcácer, Palomar y Silva, Preciado Hernandez, 
Onesimo Cepeda etc., e eles estão dispostos a colaborar conosco 
para refletir sobre um plano de visão social cristã, sobre os grandes 
problemas nacionais e orientar a equipe sobre a realidade atual 
e ver juntos o que se poderia fazer para melhorar a situação do 
México com relação à justiça social, à ideologia, à apostasia dos 
universitários etc.

Programamos um trabalho denso de exercícios fechados ou 
abertos para leigos dos dois sexos, para casais cristãos, para 
médicos católicos; acontecerão em fevereiro e março. Sobre isso 
eu lhe darei notícias mais tarde.

Continuo tendo minha direção espiritual com o R.P. 
Martinez... Ele compreendeu muito bem a linha do Movimento e 
de acordo com esta linha trabalhamos no momento para orientar 
a espiritualidade no sentido particular do Movimento. Os 
resultados, por agora, de meu lado, têm sido uma intensificação 
da ação de Deus na minha alma e de outro lado certa 
desorganização na minha vida interior, diante das mudanças 
dos acontecimentos aos quais eu não estava acostumado. Isto 
não me preocupou demais porque compreendi que estou num 
período de minha vida de adaptação a um tipo de apostolado 
inteiramente  diferente daquele que desenvolvi até agora. No 
decorrer dessa segunda etapa de exercícios, lutarei por dominar 
e controlar essas irregularidades.
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Minhas respeitosas saudações ao R.P. Lombardi e a todos os 
membros do grupo promotor na Itália.

Abraço-o com a afeição de sempre e peço-lhe a bênção 
dizendo-me servidor incondicional do Senhor.

Irmão Basílio Rueda, fms.

É verdadeiramente o Irmão Basílio por inteiro que aparece 
nesta carta: o homem pronto para o trabalho e até a uma grande 
quantidade de trabalho, atento à sensibilidade do grupo que 
segue os cursos, otimista e realista por natureza, aberto a um 
apostolado ambicioso: emissões na rádio, uma conferência à 
imprensa, o contato com os melhores nomes dos intelectuais 
católicos em vista de melhorar a situação do país nos domínios 
tão importantes como a justiça, a ideologia e o procedimento 
dos universitários em relação à fé; visando já grupos sociais que 
podem ter impacto social forte: os leigos cristãos, as famílias, 
os médicos... E também o homem de equipe, que une o grupo 
e está atento a tudo o que estreita os laços interpessoais... O 
que é notável, é que o Irmão Basílio não visa apenas a mudança 
dos indivíduos e de grupos influentes na sociedade, mas é 
o país no seu conjunto que ele mais quer cristianizar. Sua 
ambição apostólica visa transformar todo um país e, portanto, 
usar a estratégia certa para isso: colocar Cristo e os valores do 
evangelho no coração das pessoas influentes, de sorte que os 
valores evangélicos se tornem também valores sociais, os valores 
de toda uma nação. Esta ambição é muito mais vasta que aquela 
que um Irmão Marista habitualmente tem em seu apostolado.
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Será esta extensão apostólica que o Irmão Basílio insuflará no 
Instituto dos Irmãos Maristas, quando, mais tarde, for o Superior-
Geral. É esta visão que encontramos naquela que será a primeira 
Circular do Irmão Basílio, na data de 2 de janeiro de 1968, na 
qual as partes mais substanciais são Os apelos do Fundador, os 
Apelos da Igreja e os Apelos do Mundo. 

O final da carta dá a chave de leitura deste procedimento: 
Basílio é um servo incondicional do Senhor. Ele já experimenta 
em seu coração o ideal e a paixão: “queimar a vida pelo Cristo!”. 

Nós reencontramos o homem interior, o membro de uma 
equipe, o apóstolo ambicioso, o homem que não mede seu 
trabalho. Já emerge também o que será toda sua vida um líder 
que inspira confiança a todos os que colaboram com ele.

Basílio faz alusão à direção espiritual que ele continua com o 
R.P. Martinez. Os cadernos 13 e 14 mostraram o quanto ele leva a 
sério a direção espiritual e sabemos que ele manterá durante 25 
anos o R.P. Martinez como diretor espiritual.398 É este padre que 
lançou os pilares da espiritualidade na alma do Irmão Basílio: 
Deus amor e a vontade de Deus passando antes de tudo, o todo 
numa espiritualidade bem simplificada.

Uma característica de Basílio é de ser um homem generoso no 
sentido que ele está sempre pronto a fazer grande quantidade de 
trabalho. Aqui ele fala de um trabalho intenso, denso, e adivinha-
-se que neste mês de fevereiro e março os retiros se sucederão 
numerosos, aos leigos, homens, mulheres, às famílias, a médicos, 
e quando a equipe acaba de dar um a padres.

398  Ver o Caderno 13. as páginas. 5, 7 e 59 nos informam sobre o Rev. Pe. Martinez.
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É um dos traços que encontraremos nas cartas do Irmão 
Basílio, como também descobriremos que ele trabalha muito 
à noite: meia-noite, uma hora, duas horas da manhã... A Irmã 
Maria da Eucaristia, Provincial das Irmãs do Bom Pastor, que 
mais tarde acolherá o Irmão Basílio e sua equipe em Quito, 
notou este costume do Ir. Basílio de avançar bastante noite 
adentro, e ela lhe dá o “conselho de que a luz de sua lâmpada 
não venha a se confundir com os primeiros clarões da aurora”. 
Já na primeira carta que escreve de Roma ao Pe. Lombardi, dia 
7 de junho de 1962, termina dizendo: “Paro aqui porque já são 
duas da manhã e a cama me chama com grandes gritos”. No dia 
20 de junho de 1962 está de volta da Espanha, onde foi substituir 
o Pe. Bellido que não se sentia com coragem de dirigir os cursos. 
Trabalha o dia todo e à noite informa por carta ao Pe. Lombardi: 
“Assim que eu tiver apenas um momento para respirar, vou me 
colocar à máquina de escrever para lhe informar sobre o curso na 
Espanha”. E eis como esteve no curso da Espanha, ele que chegara 
de Roma: “Fui com a ideia de não dar nenhuma meditação, mas 
de fato o Pe. Aguirre estava ausente e com o Padre Bellido não 
dava para contar, de sorte que ajudei o Pe. Juan a dar o curso, 
e a mais me encarreguei daqueles da Emergência399 para lhes 
explicar o que era a Emergência, em que consistiria o curso de 
Roma... Este trabalho se completava com as entrevistas pessoais 
que eram garantidas pelo Pe. Federico400 e seu servidor”.

399   A Emergência parece ser tudo ao mesmo tempo, uma série de cursos indispen-
sáveis, que formam um grupo de trabalho no Mundo Melhor para dar esses cursos;  
No entanto, esses membros não são muito engajados com o Movimento; depois há a 
Obra que requer  formação mais profunda, uma estada mais longa no MMM para dar 
exercícios mais prolongados, e membros mais raros estão fortemente ligados ao Mo-
vimento por um Mundo Melhor. São como que  o motor do Movimento, diretamente 
responsáveis do Movimento. Eles são os formadores dos formadores.
400  Basílio nem sempre é preciso, ao menos para nós que lemos as cartas 
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O caderno 15, em espanhol, apresentando as cartas do Ir. 
Basílio durante a estada dele em Roma, descreve-o assim: Todas 
as cartas que fazem parte deste período, seja do Ir. Basílio como 
aquelas do Padre Lombardi, dão a entender claramente que 
Basílio é aquele que substitui o Padre durante suas ausências 
e que é o primeiro responsável pelo centro que se encontra em 
Rocca di Papa.

O conteúdo integral das cartas é dado (na versão espanhola) 
para permitir a descoberta direta da personalidade de Basílio: o 
chefe seguro de si, clarividente, prudente, seguro na escolha  dos 
homens e dos conselhos  a dar, o homem que cria confiança nos 
seus colaboradores sobre os quais tem habitualmente julgamento  
benevolente, positivo: não é avarento de louvores, salvo em 
fazer nuâncias às vezes. Mostra-se também homem de intenso 
trabalho, capaz de velar até duas horas da madrugada quando as 
circunstâncias o pedem. É homem para quem a abundância da 
atividade apostólica é importante e passa em primeiro lugar. Ele 
não se poupa. Emerge também seu caráter otimista e de pesquisa, 
que se faz admirar e aceitar pela qualidade do trabalho que 
oferece. Ele dá a impressão de ser o técnico atento às nuâncias e à 
distância entre o ideal e o possível, às diferentes dobras que pode 
apresentar um coração humano, mesmo um coração de apóstolo. 
É verdadeiramente uma das grandes qualidades de Basílio: saber 
ficar frio quando se trata de fazer análise de uma situação, por 
encontrar-se próximo da verdade, e por permanecer  realista 
quando  for necessário dar conselhos ou tomar decisões. E será 

depois de 40 anos. Frequentemente, ele cita os padres pelos prenomes, às vezes 
pelos nomes de família. E isso permite fazer verificações. Aqui, o Pe. Federico é 
D. Bellido: Dom Federico Bellido.
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um realismo otimista, porque Basílio é otimista por natureza. 
Eis o que faz de Basílio pessoa de confiança sobre o qual o Pe. 
Lombardi pode se apoiar.

As cartas do Pe. Riccardo Lombardi ao Irmão Basílio sempre 
reconhecem o bom exemplo que ele deixou, o senso de dedicação 
e da responsabilidade, como sua arte de se sair bem junto dos que 
seguem os cursos e de se fazer amar por seu senso de amizade 
sincera. O Pe. Lombardi aceita sempre os conselhos de Basílio; 
eles procedem de um olhar penetrante sobre as coisas e os 
homens e da sabedoria de alguém que sabe ficar diante de Deus.

4.3 Ir. Basílio no  Mundo  Melhor  em  Rocca  di  Papa
De 1° de junho de 1962 a março de 1963

Não há nada mais convincente que empreender a leitura integral 
das cartas do Irmão Basílio para conhecer o homem. As cartas 
desse período são dirigidas ao Pe. Lombardi e escritas do Centro 
Internacional Pio XII, que era a casa central do MMM, em Rocca 
di Papa, sobre o Lago Albano, perto de Roma. O Pe. Lombardi se 
encontrava em viagem pela América Latina.

O Irmão Basílio chegou ao Centro dia 1° de junho. Tem experiência 
de 18 meses no Movimento e já é o líder, seguro de si mesmo. Ele dá a 
impressão de não saber o que seja “hesitação”. Analisa as situações, 
e, depois, sua ação se caracteriza por uma prudente segurança. O 
Irmão Basílio assume a responsabilidade do Centro quando o Padre 
Lombardi está em viagem. Nós reencontramos o homem de olhar 
penetrante, de conselho seguro e sábio, de um parágrafo a outro é 
um fino psicólogo que se revela, aquele que puxa esforços apostólicos 
para o alto, que vê as condições para que um curso corra bem, que 
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pesa as pessoas com simpatia, mas também com realismo. Basílio é 
muito humano em suas relações, tem o dom da amizade sem ser um 
sentimental; quando se trata de analisar situações ou homens, dá 
provas de desapego e da calma de um clínico.

Rev. Padre Ricardo401Lombardi, (Colômbia)   Rocca di Papa. 3 
de junho de 1962.

Mui estimado e inesquecível Padre,
Algumas linhas escritas muito rapidamente sobre certos pontos. 

Mas antes de tudo uma saudação cheia de afeição e a garantia de 
que nossas orações o acompanham. Aqui tudo vai bem, o grupo 
continua como o deixou ultimamente, otimista e contente.

Irei à Espanha para o curso de pré-seleção. Há dois dias recebi 
carta de D. Bellido na qual me dizia que estaria aqui, mas que não 
quer assumir nenhuma responsabilidade na seleção; ele pensa 
que esta preocupação seria verdadeiramente prejudicial à sua 
saúde. Ele quer, portanto, que eu esteja aí e que me encarregue da 
seleção. Na mesma tarde da carta chegou-me um telegrama que 
confirmava que eu devia ir lá. Neste caso partirei dia 10 e voltarei 
no dia 18 para me encontrar com os Padres nestes últimos dias 
de curso. Por favor, uma ajuda de suas orações. Aqui na casa os 
Padres e as Irmãs rezarão bastante para os cursos de pré-seleção 
na Colômbia e na Espanha.      

Pedi ao grupo que, de 10 a 20, se cante nesta intenção a 
sequência do Veni Sancte  Spiritus, e que se façam alguns minutos 
de silêncio e de oração diante do Santíssimo Sacramento.

401  Basílio escreve o prenome do padre Lombardi seguindo a ortografia espa-
nhola, com somente um c.
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Eis os itens aos quais fiz alusão:
1. Averiguar se podemos acolher no curso de Emergência, de 10 

a 20, o Padre Pedro Oliveros da diocese de Cali (O senhor se 
lembra de que se trata desse Padre moreno que veio visitar 
o Centro, interessou-se pelo movimento e pelo curso e com 
Monsenhor Mendoza, do Celam, saiu para jantar, neste 
domingo em que pode falar com eles. Este padre estuda o 
Direito Canônico no Angelicum. Vive no internato cujo reitor 
é o Padre Ladislao Lwdeback).

Conviria fazer uma pesquisa discreta com alguém que o conheça 
para ver se vamos acolhê-lo ou não. No geral eu o notei bem 
disposto, e lhe falei claramente. Que ele não saiba que pedimos 
informações.

2. O Padre Venâncio me fez esses dois pedidos da parte de seu 
Superior-Geral:
a. Se ele devia pagar a estada dele pelos dias, – algumas 

vezes, de tempo em tempo – e que ele não se alimentava 
e nem dormia aqui, mas na Casa Geral deles. A coisa me 
pareceu muito clara e eu disse que ele não precisava pagar. 

b. O Padre Venâncio disse que o Padre geral aprovou os 
itinerários dos Padres Silvio, Geraldo e Santiago. E, então, 
agora o Padre geral disse que ele tinha previsto pagar a 
viagem direta de Roma, Lisboa, Brasil. E pergunta ele se 
devem pagar também os desvios das viagens. Ele deu a 
entender que deveria ser o Movimento. O senhor me dará 
uma resposta. Parece que o mais fácil seria responder ou que 
não façam nenhum desvio ou que se o fazem que o Superior-
Geral pague. Aguardando suas ordens, dou-lhe simplesmente 
meu ponto de vista: impedir todo desvio seria deixar nos 
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Padres uma má impressão – sobretudo ao fazer por motivo 
econômico – e lhes impedir de conhecer os Cursillos de 
Cristandade e do OAC, que, no meu ponto de vista, podem 
verdadeiramente lhes ser úteis. Dizer que o Superior-Geral 
pague tudo me parece imprudente, pois que, como vê, eles 
foram generosos ao pagarem a viagem  do Brasil até Roma e 
de Roma ao Brasil. Assim pensaria uma das duas coisas: ou 
o Movimento paga a viagem de trem de Roma a Lisboa, e o 
Instituto deles cobre os desvios e despesas adicionais, ou o 
Instituto paga a viagem de Roma a Lisboa e o Movimento se 
encarrega dos desvios. Aguardo uma resposta.

3. Relembro-lhe que o Padre Severo Velásquez, numa das cartas 
que lhe escreveu, dizia que outro padre franciscano desejava 
integrar o Movimento. Trata-se do Padre Bernardo Angel que foi 
quem o substituíra no trabalho que ele tinha. Afirma que é um 
bom religioso. Eu me permito relembrar o caso, se isso for útil.

4. Seria bom aproveitar a viagem à Venezuela para insistir com 
Mons. Gonzalez Feo para ver se nos cedem um ou dois padres 
bem conhecidos e escolhidos – para a Emergência Latino- 
-Americana – no lugar do Padre que ele enviou e que não 
aceitou de ficar no Plano da Emergência.

No momento é tudo. Provavelmente não terei sua resposta antes 
de minha volta da Espanha.

Depois do dia 22, penso, se estiver de acordo, farei visitas:
a. Ao Superior-Geral dos Padres Missionários dos Sagrados 

Corações – ele estará em Roma no dia 29 e nos dias seguintes 
para lhe pedir, se o senhor achar bom, que ele vos ceda, para 
a Emergência, um padre cubano que estuda aqui em Roma.
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b. Penso também visitar o Superior-Geral dos Redentoristas. 
Visita necessária, porque não sei, diga-me, se ele está 
bem disposto em relação ao Movimento e se prometeu 
ceder alguém.

c. Até o momento não recebemos nenhuma comunicação 
dos Oblatos de Maria Imaculada. De qualquer maneira, 
para este caso, devemos esperar sem intervir. Pode ser que 
ela chegue de um momento a outro.

Envio-lhe esta carta em duplicata: uma a Bogotá e outra a 
Medellín, para que possa escolher.

Rezo sempre pelo senhor... Grande e afetuoso abraço... Espero 
sua bênção – Ir. Basílio, fms.

No dia 7 de junho de 1962, o Irmão Basílio escreve novamente ao 
Pe. Lombardi. A carta foi enviada à Bogotá, Colômbia.

Mui estimado e inesquecível Padre,
Envio-lhe uma carta com as últimas informações sobre 
a correspondência a respeito da Emergência. Espero que 
chegue no momento da reunião com os diretores nacionais. 
Tentei responder conforme sua maneira de pensar. (Se 
interpretei mal, poderá enviar depois aos destinatários 
alguma retificação. Não respondi outras cartas porque me 
pareceu prudente que o faça diretamente.)

Mando-lhe cópia de todas as cartas que não são apenas 
saudações ou adeus.

1. Uma carta do Pe. Luis Ribot e de seu vice-provincial (jesuítas). Em 
resumo, o Pe. Luis Ribot é enviado por seu vice-provincial para fazer 
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o curso da Emergência, mas sem que ele seja cedido, propriamente 
falando, para que ele integre o grupo, mas somente  para que volte 
a trabalhar na  própria Província. O Pe. Ribot pede se pode ajudá-lo 
financeiramente para a viagem, pelo menos em parte. 

Eu respondi dando-lhe calorosa acolhida, mas esclarecendo 
que a viagem e a estada, o senhor é o único a ajudar – e isso 
quando é indispensável – às pessoas que são cedidas para o 
trabalho direto e exclusivo da Emergência.

2. O abade de Silos escreve dando informações que não são 
totalmente favoráveis no que diz respeito ao Pe. Benito 
Tapia. Visto que o assunto me parece bastante confidencial, 
preferi não dar a entender ao abade que a própria carta 
havia passado entre outras mãos. Eu a remeto para que a 
responda, aproveitando para estudar a pessoa. O abade cede, 
mas teme que a parte espiritual não garanta um apostolado 
de fundo. Veja, Padre, como se apresentam as coisas. Penso 
que a resposta chegou muito tarde para enviá-lo à Colômbia. 
O arcebispo de Córdoba escreve dizendo que o Padre Carlos 
Fugante virá fazer o curso de Emergência. A carta parece dizer 
que ele não ficará na Emergência, ainda que haja um parágrafo 
que poderia ser interpretado como uma dúvida. Como sei que 
as coisas são delicadas na Argentina, preferi não responder 
pessoalmente, mas, pelo contrário, enviar ao senhor a carta. 
Eu não escrevi ao Padre porque ele está viajando desde o dia 
seguinte da data da carta do arcebispo.

3. O Padre Pedro Martínez Cano (s.j.) escreve anunciando que foi 
designado para a Emergência e que ele está muito contente 
por sua nomeação. Ele pede se pode dar um curso aos  Escravos 
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do Sagrado Coração de 15 de setembro a 15 de outubro. Como 
eu o verei na Espanha, preferi não responder e lá dir-lhe-ei que 
isso não é possível. Evidentemente o padre não insiste; ele 
deixa as coisas nas nossa mãos. Eu não lhe envio a carta dele.

4. Um caso que não me agrada é o do Padre Echarri. Eu não repito 
a história, pois lhe envio cópia da carta dele; eu direi ao Padre 
– sem lhe fazer saber que lemos a carta dele, D. Balestrini e 
eu – que enviamos a carta ao Pe. Lombardi que se encontra na 
Colômbia. Por outra, vou permitir-lhe que fale para expor seu 
pensamento. O que não me agrada é ele ter vindo à Espanha 
sem esperar a reunião de Bogotá. Pode ser que tenha tido 
fortes motivos para agir assim. Entretanto, nós teríamos 
preferido uma reflexão anterior, sem o deslocamento e a 
viagem. Eu verei, em entendimento com D. Bellido, o que 
convirá ser feito e me esforçarei por retardar o mais possível 
a solução deste caso, na espera de alguma observação de sua 
parte nesse assunto.

5. Hoje veio aqui o Superior-Geral dos Oblatos de Maria 
Imaculada... de  simplicidade e   cordialidade encantadoras. 
Veio ceder duas pessoas. Na oferta, coisas maravilhosas, 
embrulhadas de alguma circunstância um pouco contrária. Eu 
me explico. Ele cede dois religiosos missionários na Bolívia e 
me diz que é o que o Instituto tem de melhor neste país e até 
em outros países da América Latina. Pediu e  acrescenta que 
são duas pessoas de valor inestimável e excelentes religiosos. 
Ele pediu que eles viessem  diretamente aqui a Roma. Eu lhe 
disse que o senhor os quer na Colômbia para os cursos de pré-
-seleção dando-lhe os motivos que nos levam a agir assim. Ele 
me reafirmou que esses religiosos eram excelentes, abertos, 
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que se adaptavam e que estavam ansiosos por um trabalho 
de grande envergadura, abertos, eclesiais, exatamente o que 
procura o Movimento. Que, por conseguinte, parece que 
eles entrariam no jogo e que não era necessário enviá-los à 
Colômbia, antes, chamá-los diretamente a Roma.  Dei-me 
conta que não seria prudente insistir e aceitei. A segunda 
dificuldade veio do lado do transporte. Pedi que os padres 
viessem por mar. Ele me respondeu que era impossível dado 
que nem os Padres seus provinciais sabem de sua intenção de 
incorporá-los ao plano da Emergência. Não haveria, portanto, 
materialmente tempo, dado que enquanto ele os informava, 
que eles aceitam, que se faça saber aos interessados (que eles 
devem ir à Colômbia), que passem a outros seus encargos, que 
preparem a própria viagem, terão mal o tempo de vir de avião. 
O Padre não disse que pagará verdadeiramente essa viagem e 
eu não achei prudente, nesta primeira entrevista, tocar nesse 
ponto. O Pe. Rossetti vai amanhã à Casa Geral e lhe pedirei 
deixar às claras esse ponto, apresentando nosso pedido de 
serem ajudados o mais possível. Em geral, mesmo se todas as 
circunstâncias não estão como desejaríamos, penso que será 
uma doação magnífica e que, praza a Deus, que seja o começo 
de muitas outras.  

Os do curso vão de modo normal... como habitualmente. 
Ontem chegou-me a terceira carta de D. Bellido insistindo 
que eu vá à Espanha. Viajarei domingo de manhã, e voltarei 
dia 18; estarei aqui na noite desse mesmo dia.

Meu abraço a todos que compõem o curso de 16 a 20. Muito 
unidos na oração para o que diz respeito ao trabalho. Que Deus 
nos ajude nessas tarefas delicadas! Termino aqui porque já 
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vão ser duas horas da manhã e a cama me chama com grandes 
gritos. Anexo os itens mais importantes das cartas.

Eu o abraço com respeito e lhe peço vossa bênção. O senhor 
sabe quanto eu o estimo e estimo o Movimento, em Cristo Jesus.

Irmão Basílio Rueda, fms. 

No dia 15 de junho de 1962, o Padre Lombardi responde de Bogotá402 
as duas cartas de Basílio.  Retoma todos os pontos que as cartas 
tinham tratado.

Caríssimo Irmão Basílio, 
É na minha volta de Medellín que recebi suas duas cartas e 
respondo as duas com muita gratidão pelas preciosas notícias 
e tão consoladoras. Penso que agora já está em Roma e imagino 
que já encaminhou carta com os frutos dos trabalhos na Granja.403 
De meu lado, aceito as decisões que tiver tomado à luz de Deus.

Respondo agora a suas diferentes questões:
1. Para o que diz respeito ao Padre Oliveros, eu disse ao Padre 

Jaime que escreva a Cali para rever as informações. Não 
estou seguro que elas cheguem imediatamente, para ter as 
informações, e, por isso, decida você mesmo quando vir que 
não se pode esperar mais tempo, supondo que então não  terá 
recebido ainda as informações daqui.

402 O endereço do Padre Lombardi na Colômbia é Centro Pio XII – Por um 
Mundo Melhor – Rua 36, n. 17 -12, Bogotá, fone 453789. Apto. aéreo 1426. A 
carta é enviada à Rocca di Papa.
403  A granja é o centro de formação dos novos membros do MMM na Espanha.
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2. Para o Padre Venâncio e os Capuchinhos, decida você mesmo 
com liberdade sobre os pontos de finanças conforme lhe 
pareça mais conveniente. O que julgar conveniente,  peça-o 
de minha parte ao Padre Ângelo.

3. Dois de Mons. Feo virão seguir os cursos. No momento ele 
não quer cedê-los à Emergência, mas, quem sabe, poderei 
falar com ele na Venezuela.

4. Para as visitas aos Superiores-Gerais, faça tudo o que pensa 
prudente fazer. O Superior-Geral dos Redentoristas é muito 
bem disposto e me prometeu procurar e encontrar alguém 
do Instituto para a Emergência.

5. Já chegaram aqui todos os diretores nacionais do Movimento 
com excelente espírito e agora começamos nosso encontro.

6. O Padre Tapia também chegou. Examinaremos o caso com 
prudência, seguindo as informações que o abade nos mandou 
e escreverei ao abade. 

7. Escrevi ao arcebispo de Córdoba propondo-lhe que seu padre 
tenha liberdade de ficar na Emergência, se demonstra as 
qualidades necessárias.

8. Dou verdadeiramente graças a Deus pelos Oblatos de Maria 
Imaculada. Acho muito boa a maneira como encaminhou a coisa.

9. Espero que haja esclarecimentos do caso do Padre Echarri, s.j.

Aqui tudo transcorreu bem com a força de Deus. O impacto 
produzido sobre o país pareceu-nos, a nós todos, muito forte. 
Tenho impressão de que muitos pontos da Emergência estão em 
vias de serem esclarecidos.
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Vargas trabalha no México desde que chegou.

Aqui presentearam uma casa para a parte feminina caso se 
constitua em comunidade.

A todos um grande abraço.
Riccardo Lombardi.

Basílio responde sem demora, dia 20 de junho de 1962. A carta 
que segue é a mais longa e a mais rica deste período. Basílio surge 
como pessoa decidida, segura de si, um líder que maneja o leme do 
Mundo Melhor.

Mui estimado e Revdo. Padre,
Acabo de chegar. Foi anteontem, à noite, que cheguei da 

Espanha e ontem tive de ir a Roma para tentar regularizar o visa 
do Pe. Ávila, a fim de obter algum desconto, e hoje assim que 
tiver um momento de sossego, assento-me à máquina para lhe 
escrever dando-lhe informação sobre o curso da Espanha.

No conjunto muito bom e o pessoal, em geral, muito satisfeito. 
Fiquei surpreso que 28 padres foram admitidos a assistir e eles 
não eram para a Emergência. Seguiram os cursos. Em geral 
pessoas muito boas, de sorte que se de início apresentavam algum 
inconveniente, no final não foram de embaraço para ninguém.

O Pe. Bellido me disse que ia escrever-lhe dia 19 dando-lhe 
informações sobre o curso. Foi um curso normal de exercícios. 
Fui com a ideia de não dar nenhuma meditação, mas ao chegar 
me deparei com o fato de que o Pe. Aguirre estava ausente e que 
não se poderia contar com o Pe. Bellido. Ajudei então o Pe. Juán a 
dar o curso e além do mais mantinha encontro, dia após dia com 
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aqueles da Emergência, para lhes explicar o que era a Emergência 
e em que consistiria o curso de Roma, quais as condições exigidas 
aos aspirantes e em que condições eles estavam incorporados à 
Emergência se durante o curso de Roma fossem considerados 
idôneos à Obra. Completávamos esse trabalho com entrevistas 
pessoais asseguradas pelo Pe. Federico e seu servidor. 

No começo houve certa desorientação entre alguns padres 
que achavam o planejamento muito geral, mas pouco a pouco 
assimilaram melhor e o compreenderam e ao final encontraram-
-se contentes e dispostos a irem a Roma. E mesmo alguns que 
não vieram para a Emergência, que assistiram com interesse 
(por próprio pedido) a todos os encontros, entusiasmaram-se e 
estavam dispostos, se obtivessem licença do superior, a irem à 
Emergência. Destes últimos falarei mais adiante.

No geral os Padres me deram muito boa impressão: 
abertos, flexíveis, francos e capacitados. Para a Emergência 
propriamente dita apresentaram-se 7 jesuítas, um dominicano, 
um franciscano e 7 diocesanos. Houve também um cônego de 
Sevilha; desencorajei-o porquê o vi muito idoso e cansado. No 
segundo dia do curso chegou o padre Dolan. Pessoa maravilhosa 
(o pensionista da Argentina).

Todos os casos foram resolvidos positivamente. Voltarão 
depois, na segunda sessão do centro internacional. Criou-  
-se ambiente de simpatia e de fraternidade entre eles. Entre 
eles há certas pessoas maravilhosas que, bem formadas e bem 
acompanhadas, serão preciosas para o Movimento. Encontrei- 
-me com um jesuíta, que, se bem que seja um bom padre e muito 
qualificado, parecia-me tenso, preocupado, e prejudicava o 
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ambiente. Na entrevista pessoal, falei com ele e o que eu sentia no 
contato exterior confirmou-se no diálogo. Insisti com ele para que 
não se comprometesse e que seria melhor que se retirasse etc. Eu 
insisti que isso poderia ser mortificante para a própria natureza, 
mais do que achava. Falamo-nos ao menos duas horas seguidas. 
Ele quer vir a todo custo. Disse que colocaria todo seu esforço. 
Simpatiza bem com as ideias. Como poderia ser que de um lado 
esta tensão seja devida ao fato de ter deixado obras que tocava, e 
como do outro lado insistisse em dar o passo, eu achei prudente, 
e é o que eu disse ao Padre Bellido, deixá-lo vir a Roma, porque, 
senão, teria sido mortificante no seu lugar de origem e isso teria 
sido difícil fazer engolir aos jesuítas antes de tê-los formados. 
O caso do dominicano foi tratado pelo Padre Bellido e é ele que 
deve resolvê-lo. Trata-se de pessoa boa pregadora, muito hábil 
e com muito sucesso exterior nas tarefas apostólicas. Mostra-se 
muito preso a atividades e às vezes por demais contente de seus 
resultados e de suas qualidades. Temíamos por causa disso, forte 
decepção.  Insisti com o Pe. Bellido que, caso não achasse um 
fundo sobrenatural de virtude e um senso da glória de Deus acima 
de suas satisfações naturais, o dissuadisse de vir. Aqueles do clero 
diocesano deram-me boa impressão, a maior parte foi orientada 
pelo Padre Bellido que em geral esteve também satisfeito com 
eles. Falei apenas com um ou outro dos diocesanos. (No trabalho 
deixamos liberdade para que fossem com o Padre Bellido, ou 
comigo, conforme preferissem, evitando de nossa parte toda 
pressão que  denotasse falta de delicadeza. Com efeito todos 
trataram o próprio caso com ele ou comigo.)

Para o caso do Padre Echarri não se ocupe com ele escrevendo- 
-lhe. Eu já resolvi. Ele me explicou que houve aí um mal-entendido; 
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sua última carta chegou no momento em que ele estava para 
partir e além do mais uma família oferecia-lhe passagem gratuita 
se fosse na data em que ele viria à Europa. Por conseguinte, ele e o 
Provincial (ou superior) puseram-se de acordo para que ele viesse 
por algo que interessava à Província, pois que a viagem da América 
à Espanha lhe era oferecida. Eu o tranquilizei e o encorajei. Ele se 
sente em sintonia com as ideias do Movimento, quer propagá-las 
também e ajudar a Obra. Seu medo era de ser recusado. Ele me dá 
a impressão de que, se bem formado, poderá ser útil à Obra.

O Padre Franciscain Lorenzo V, o Padre Dolan, Pedro 
Martínez Cano, s.j., Pablo Napal e Leopoldo Francês (também 
jesuíta) me agradaram como pessoas notáveis  pelo estado de 
alma e dedicação. Está claro que é somente um primeiro contato 
e a gente pode enganar-se de ponta a ponta. O tempo o dirá. 
(Anexo a lista dos nomes.)

Voltando aos padres diocesanos, devo dizer-lhe que cada um 
deles ficou muito interessado em vir, mas vamos ver se todos 
os bispos confirmam a doação no momento de cedê-los. Não 
ficaria admirado se um ou vários lhes recusassem autorização no 
último minuto. 

Participou também do curso um capuchinho muito simpático 
(o Padre Negreiros), que, de acordo com que ele me dizia, queria 
incorporar-se em Portugal com o Padre Veyra. Era para isso que 
o destinava seu superior provincial.

Outro ponto: alegro-me bastante de ter ido à Espanha, porque 
este primeiro contato com eles e as entrevistas particulares me 
ensinaram muito. Trata-se de gente de valor, vários dentre eles 
preparados, desejosos de algo sério e bem levado. Vários entre 
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eles são pessoas de envergadura (sobretudo os jesuítas). Quero 
dizer com isso que o curso deve ser dado com maior altura 
possível, que seja bem organizado, colocando bem no lugar 
cada intervenção no seu momento preciso... nem antes nem 
depois. Essas pessoas, é certo, não se contentarão com pouca 
coisa. E, por outro lado, é preciso tratá-las como adultos e bem 
responsáveis, com muito tato, sabendo coordenar com sabedoria 
os meios de formação à vida e à espiritualidade comunitária com 
dose suficiente de liberdade e de independência. Os jesuítas, 
sobretudo, acostumados a uma formação muito personalizada (a 
alma e Deus) sentem-se, por formação, pouco inclinados a esses 
temas de espiritualidade em comum. 

Levando em conta tudo o que dissemos antes, está claro que 
devemos dar  a isso uma atenção cuidadosa. Agora, não se pode 
contar com D. Bellido. Eu o vi na Espanha. Está certamente melhor, 
mas com lentidão desesperadora. Qualquer dia em que tenha uma 
preocupação particular ou que se acelera um pouco o trabalho das 
entrevistas, ele está completamente por terra e as indisposições 
intestinais voltam. Numa palavra e na maneira mais sensata e a 
mais séria, eu creio poder vos dizer, P. Lombardi, que o senhor 
deveria afastar definitivamente o P. Bellido de dar os cursos da 
Emergência (e isso não me admiraria que fosse a mesma coisa para 
os cursos Pro Ecclesia, ainda que eu o animasse para este último). 
Penso que seria verdadeiramente desumano e claramente contra 
a saúde dele, seriamente prejudicial para sua saúde, sugerir nestes 
meses voltar ao Centro Internacional. Se se quer ter esperança 
de cura e de restabelecimento, é preciso mantê-lo longe daqui. 
O simples fato de morar nesta casa, mesmo sem trabalho, lhe é 
prejudicial. (Eu recomendo até de não lhe pedir se tal ou tal data 
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estaria melhor. Esta simples preocupação o enerva e lhe faz mal.) 
D. Juan insistiu muito comigo sobre esse último ponto.  

Levando em conta o que precede, P. Lombardi, vendo que um 
fracasso do próximo curso seria fatal, eu me permito dar dois 
conselhos fundamentais:

1. Sua presença é importante durante a maior parte possível 
do curso. Deverá recusar compromissos que não assumiu 
até agora e desfazer-se dos engajamentos que poderiam 
deixar em outras mãos. Isso lhe permitirá intervir nas aulas 
e nas meditações da noite. Não se trata da direção do curso 
que deveria assumir alguém mais descansado e em contato 
constante com os participantes do curso. 

2. Conviria sacrificar um diretor nacional para esse período de 
formação, fazendo-o vir ao Centro Internacional para que 
ele tome a direção do curso. Eu indicaria (de acordo com o P. 
Paludet e tendo falado com o P. Bellido, que substancialmente 
apoia esta ideia) o P. Jaime. E se ele não puder, então o P. 
José Maria Hernandez404. Se a gente olha o caráter é o Padre 
Chema Hernandez, se é a capacidade e o saber, seria o Padre 
Jaime. D. Bellido se inclina para o Pe. Hernandez (visto 
que às vezes o P. Jaime mostra um caráter um pouco forte). 
O P. Paludet prefere o P. Jaime porque ele pensa que o P. 
Hernandez apresentaria a mensagem com fidelidade, mas não 
à altura nem na profundidade de que o grupo que chega tem 

404  Será, com efeito, este Padre o escolhido e que, em consequência, como ve-
remos adiante, tomará o lugar do Irmão Basílio no Centro Internacional Pio XII. 



Homem de Deus454

necessidade.  Deste modo, entre o P. Diretor nacional que está 
para vir, o P. Venâncio e seu servidor, levaríamos nos ombros 
a marcha do curso, passo a passo, tomando cuidado de tudo, 
momento por momento e fazendo tudo o que humanamente 
é possível para que o curso se desenrole com qualidade. Faço 
tudo o que posso, mas, no final, eu não sou um padre. (Não se 
pode julgar pelo curso precedente, dado que os padres eram 
de tal simplicidade, de tal virtude que é ingênuo esperar o 
mesmo de um grupo numeroso como o próximo.) Eu penso 
que o P. Venâncio ajudará muito, mas ele é aprendiz e não tem 
ainda a experiência do trabalho. 

É certo que temos engajamentos na América Latina, mas 
é certo também que não há nada mais importante neste 
momento para o Movimento (no positivo como no negativo) 
que o resultado deste curso, e a difusão das opiniões sobre o 
curso nas cúrias gerais e nas cúrias diocesanas na Espanha, e 
o espírito com o qual os novos elementos vão se integrar no 
curso e na Emergência. É preciso entender, além disso, que 
o Diretor nacional que virá e os Padres que, para substituí-
-lo, deverão sofrer alguma troca, trata-se apenas de período 
de três meses e meio. Depois disto, todo mundo voltaria a 
seu lugar e receberiam grande ajuda, se bem formada, longe 
de ser problemática, seria uma injeção para toda a América 
Latina. Aguardo, pois uma resposta de sua parte. 

Ficarei muito grato se me enviar uma resposta a esse problema, 
nem que seja provisória. Será em função dela que faríamos 
os planos para o novo curso e distribuiríamos os temas, 
sobretudo para que o P. Venâncio, que sendo novato, tem 
necessidade de muitas horas para preparar as intervenções. 
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Recomendo fortemente que para esse assunto não pense no P. 
Paludet. Ele ajudou muito, o tanto que pôde, mas em primeiro 
lugar ele é o piloto dos cursos da casa; dividi-lo faria com que 
ele não fizesse seu trabalho nem de um lado nem do outro, 
que perturbe o ritmo de trabalho no Centro e que deveríamos 
estar atentos em coordenar os dois interesses com prejuízo 
para a ordem interna do curso. De outro lado, não é a pessoa 
para esse trabalho. Ele não é feito para dirigir os padres, 
sobretudo da idade dos que vêm. Há coisas que apesar da boa 
vontade que se queira colocar ultrapassam as possibilidades 
de uma pessoa, se quer que os resultados sejam efetivos. 

Não se preocupe com o padre de Cali. Ele veio fazer os 
exercícios depois irá à Alemanha. Ficou encantado e estará 
interessado em voltar para o curso Pro Ecclesia. 

O padre Bortoni falou-me de certa iniciativa do tipo vocacional 
a propor aos bispos em favor do Movimento. Em resumo, certo 
número de padres que seguem a Emergência, em entendimento 
com ele, fariam um trabalho de promoção vocacional 
intensivo. É evidentemente algo que foge de nossos costumes. 
Ele me disse isso quando estávamos para nos separar, depois 
que tinha falado com os Padres do curso. Eu não quis recusar 
esta proposta para lhe deixar as portas abertas, visto que, se o 
projeto dele, tal que ele o vê, encontra-se fora de nosso trabalho, 
que possa, modificando-o fortemente, entrar, de certo modo 
na Emergência e, sobretudo, despertar o interesse dos bispos 
que habitualmente se preocupam muito com o problema 
vocacional. De certo modo, isso poderia ser uma porta aberta 
em algumas dioceses. O Padre me disse que falaria disso com o 
senhor na América, visto que partirá para a Colômbia.
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O Geral dos Padres Capuchinhos pagou a estada deles aqui. 
(Ele deu um dólar por dia para cada um, além das missas, que 
eles celebram as intenções do Centro, exceção feita dos dias 
que eles não estavam aqui e que passavam para a cúria geral 
deles.) Verdadeiramente isso me causou pena. Eu agradeci 
vivamente o Padre Venâncio e lhe disse que aceitávamos a 
soma como esmola ou ajuda para esta obra, mas não como 
pagamento. De qualquer maneira se o senhor não me dá uma 
ordem contrária, devolveremos esta soma. 

Um dos padres mais íntimos do Cardial de Santiago, do Chile, 
sentiu-se muito de acordo com o Movimento e deseja voltar 
ao curso para, sem se integrar diretamente à Emergência, 
ao menos colaborar com ela por fora, no Chile. O pedido me 
veio por Julieta.405 A única coisa que pedia era de poder pagar 
com missas os dois dólares diários pela estada no Centro. Eu 
assumi a responsabilidade e lhe respondi que sim, de maneira 
que se não lhe disser nada, ele virá ao próximo curso. 

Os Padres estão terminando o curso. Eles estão encantados 
da vida e mostram um espírito formidável. Na minha 
ausência as classes continuaram seu desenvolvimento. Foram 
acompanhados pelos Padres Rossetti, Rotondi e o P. Jamboni 
(Gamoni?). Eles estiveram muito contentes sobretudo porque 
não contavam com o P. Rotondi. Todas as tardes, depois 
de minha volta, fazíamos os cenáculos de caridade com a 
intenção de prepará-los o melhor possível para os Centros 
Nacionais. No dia 22, terminamos o curso. Depois vão partir, 
exceto o P. Venâncio que permanecerá na casa. 

405  Julieta Elipe Martin parece ser a secretária do padre Lombardi; é ela que 
garante a correspondência do Padre nos últimos anos de sua doença: 1977-1979.
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No curso me encontrei (na Espanha) com um claretiano 
que me agradou muito para a Obra e que me disse que se os 
superiores o destinam a isso, viria de bom grado e ele mesmo 
me recomendou outras pessoas de sua Província. Penso 
visitar o Superior-Geral e visitar também o Superior-Geral 
dos Padres das Escolas Pias, porque durante os exercícios 
nos encontramos com um padre espanhol excelente, que fez 
quatro vezes os exercícios e que é muito estimado por D. Juan 
Alonso. Que bom seria se pudessem cedê-lo! 

No meu último encontro falando com D. Bellido, para garantir 
melhor os frutos deste curso, pareceu-nos conveniente separar 
este grupo e colocá-lo numa outra casa que não seja o Centro 
Internacional, a fim de prepará-lo em condições excepcionais. 
Está claro que um indivíduo maduro no Movimento deve saber 
digerir certas coisas que são as limitações necessárias com as 
quais se pagam certos valores, como um encontro eclesial, 
uma grande abertura etc, mas o problema é que  os indivíduos 
“NÃO COMEÇAM SENDO MADUROS NO MOVIMENTO”. E 
como importa-nos por todos os meios garantir o sucesso do 
curso (é o que modestamente nós vemos) aconselharia: ou 
uma casa próxima, às beiras do lago, usada para isso (seria 
possível obter aquela dos marianistas que neste momento 
está vazia) ou a casa que está prestes a ser inaugurada de 
Ancilla Domini (ou a casa de Nazareth – P. Rotondi – se 
estiver livre) ou ao menos reservar somente para eles a parte 
baixa do edifício, a parte C, colocando aí a capela, a sala de 
conferências etc. O ideal seria a primeira sugestão, a segunda 
sugestão não é o ideal, mas seria muito útil. 
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Saudações de D. Juan, do P. Bellido e de todos os Padres. 
Estamos intimamente unidos na oração ao que realiza na 
América. Uma grande saudação a todos. Com afeto seu em 
Cristo Jesus.

Irmão Basílio Rueda, fms. 
O que segue é um extrato de uma carta do Irmão Basílio.  À leitura 
notamos a multiplicação dos termos positivos. Basílio é otimista 
por natureza. Seu otimismo não é ingênuo: quando o clima é 
hostil ou quando os ouvintes, até seus colaboradores, não estão 
à altura Basílio o diz claramente. Seu otimismo corresponde em 
parte ao fato que ele tem a arte de bem apresentar os candidatos 
com convicção e profundidade, de sorte que o auditório é seduzido 
por ele e contente. O otimismo do Irmão Basílio é aquele de um 
homem que sabe ter sucesso e se lhe diz que ele tem sucesso.

“Para o que diz respeito ao curso, parece-me que até agora vai 
maravilhosamente bem, com um espírito magnífico; os Padres 
estão muito contentes, e com grande simpatia em relação ao 
Movimento. “Penso que, levando em conta os limites que um 
grupo médio impõe, em comparação com um grupo muito 
pequeno, nós poderíamos relembrar com eles o espírito magnífico 
que animava o pequeno grupo de 6  que seguiram os cursos de 
15 de março anterior.” Os Padres Francês e Paludet agradaram 
muito e foram muito estimados por aqueles que seguiam os 
cursos. Até agora, não achamos nenhum assunto crítico que 
semeie divisão ou descontentamento. Esperamos que o Senhor 
continue a nos ajudar e que o curso continue na mesma linha.

Para o que diz respeito às pessoas dadas ou cedidas para a 
Emergência, todos demostram um espírito magnífico... Os dois 
cubanos que estudam estão muito bem e muito contentes... O P. 
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Saiz, espanhol, da diocese de Cuenca é, sob todos os aspectos,  
pessoa excelente e estaria encantado de vir conosco se o bispo 
o cedesse... Há outro Padre extremamente entusiasta não só 
pelo curso, mas também de poder se integrar à Emergência...

Nos primeiros dias de março de 1963, Basílio deixou Rocca di 
Papa. Está a caminho do Equador. O P. Lombardi lhe escreve 
para agradecer e eis a foto rápida que ele faz dele:

“Meu querido, colho a ocasião desta carta, para lhe dizer 
mais uma vez a profunda edificação que deixou a todos desta 
casa. Você deu exemplos de sacrifício e de responsabilidade 
que nunca poderemos esquecer. Que Deus o abençoe! Por 
outra parte, o tão belo resultado do curso ‘Pro Ecclesia’ é 
uma coroa que o Senhor quis lhe dar e isto constitui por si só 
a mais bela prova de sua dedicação. Que Deus esteja consigo 
na nova missão”.

Esse testemunho de gratidão e de admiração, o P. Lombardi vai 
repetir cada vez que tiver ocasião de reafirmá-lo; outros que 
trabalharam com o Irmão Basílio farão eco parecido.

Na viagem para o Equador, passa um tempo em Paris406, 
depois vai a Madri de onde escreve ao Pe. Lombardi. É dia 13 
de março de 1963. Basílio ficará alguns dias em Madri e busca 
imediatamente algum curso para si. Ele, o formado, permanece 
sedento de formação. É interessante também ver como vai 
empregar os dias que o conduzem ao Equador:

406  A carta manuscrita que ele envia de Madri traz o cabeçalho de nossa casa 
de Paris: Notre-Dame de Bom Accueil, 21 bis, Rue Dareau, Paris XIVème. Ele 
menciona ainda que em Paris houve contatos com o Pe. Ávila e que seria bom 
fazer intervir Mons. Helder Câmara para que ele pressione o bispo do Pe. Ávila 
para que seja totalmente cedido ao Movimento.
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 - Dia 19 de março: voo para o México.
 - Dias 20-21-22, vai dedicá-los a estudar o problema dos 
universitários, ver o trabalho com os empreendedores e o 
curso de segundo grau, no México, para os párocos.

 - Passa o dia 24 em família.
 - Dia 25, irá à Querétaro para encontrar-se com seu direto 
espiritual.

 - Dia 26, vai a São Salvador, dia 27 à Guatemala e no dia 28 à 
Colômbia, sempre para conectar os Irmãos ao Movimento. Neste 
país, se informa também do trabalho feito pela rádio Sutatenza.

 - Dia 30, voo para Quito, aonde chega no mesmo dia. 

Com toda evidência, é a viagem de um apóstolo. Vê-se que o que 
o preocupa é o trabalho em favor do Movimento, da Igreja e de 
Cristo. Um só dia é dedicado à família, onde, é muito amado407... 
Quer ter contato com os Irmãos de São Salvador, de Guatemala 
ou da Colômbia; é que pensa que isto pode ser útil, tanto aos 
Irmãos como ao Movimento.408 Enfim, outro detalhe que faz 
parte da natureza de Basílio: a viagem a Querétaro para se 
encontrar com o diretor espiritual.409

407  Será um pouco o estilo de férias de Basílio em família: fica aí muito pouco: 
mas os poucos dias que ele fica são densos e cheios de afeição, porque por natu-
reza o Irmão Basílio tem o senso da amizade, da simpatia e verdadeiramente ele 
ama  os de sua família.
408  Este primeiro contato trará muitos frutos porque na continuação os Irmãos 
Provinciais da Colômbia, Venezuela, da América Central, do Equador e mais tarde 
no Chile, vão chamá-lo para falar aos Irmãos e dar-lhes retiro... e durante um 
breve tempo, outro “Irmão trabalhará em favor do Movimento”.
409  Viaja quase 300 quilômetros para se encontrar com o Pe. Ramón Martinez 
que, desde 1942-1943 é seu diretor espiritual. Basílio reconhece que durante 25 
anos, mesmo quando Superior-Geral, no primeiro ano, manterá o mesmo diretor. 
Só a morte do diretor interrompe essa relação. É isso que sustentou sua vida espi-
ritual, que a torna tão em ordenada quanto o trabalho que realiza externamente.
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4.4 Ir. Basílio no Mundo Melhor no Equador

Do princípio de abril de 1963 a março de 1965.

Durante estes dois410 anos, ele será o responsável principal do 
Movimento por um Mundo Melhor. Dispomos de 19 cartas deste 
período. Elas permitem rico conhecimento do Irmão Basílio que, fiel 
a si mesmo, mostra-se apóstolo dinâmico e audacioso.

Ele é também o apóstolo prudente, a quem o trabalho não atemoriza, 
que aceita manter contato com os meios sociais os mais promissores 
do país, os que podem ter impacto de mudança na nação. E, ainda, 
encontramos o homem para quem é primordial unir fortemente a 
equipe e viver no grupo de apóstolos a caridade que eles pregam 
aos outros. Responsável pela equipe, o Irmão Basílio informa o Pe. 
Lombardi com detalhes sobre cada um dos membros sobre os quais 
ele lança um olhar simpático e realista.

Quito, Equador, 16 de abril de 1963.

Revdo e caríssimo Pe. Lombardi411,

Deixei passar alguns dias antes de lhe escrever minha primeira 
carta daqui destas terras equatorianas, para de um lado dar- 

410  Conforme o Direito Canônico, o Ir. Basílio não devia ficar fora do Instituto 
apenas por 3 anos. Ele entrou no Movimento em janeiro de 1961, devia deixá-lo 
em janeiro de 1964. Nós veremos como os bispos do Equador farão pressão 
ao Ir. Carlos-Raphaël para que ele  permita um ano a mais. Basílio quando 
ele menciona sua estada no Mundo Melhor, fala de um período de 5 anos. Ele 
começa sua formação na segunda metade de 1960 e termina no início de março 
de 1965.
411  O endereço habitual é: Rocca di Papa, Roma – Itália.



Homem de Deus462

-lhe tempo para voltar a Roma, e de outra parte procurar 
tomar conhecimento da situação do Equador diante do 
problema comunista e o campo que ele oferece aos trabalhos 
do Movimento. E eis minhas primeiras impressões, todas ainda 
provisórias; o tempo e novos contatos vão retificá-las ou ratificá-
las e certamente completar este primeiro relatório.

Para o que diz respeito à equipe: deu-me muita boa impressão 
em diversos pontos de vista e penso que nos compreendemos 
bem e nos amamos. Desejaríamos reproduzir a vida de união e 
de fidelidade do Movimento das equipes do México e do Peru e a 
eficácia da equipe do Brasil. Agora estamos muito unidos entre 
nós e com o senhor.

Para detalhar um pouco:
1. O Pe. Bertoli412 é um verdadeiro tesouro. Fiel ao Movimento, 

bom, fervoroso, prudente, prega com ardor e se faz 
compreender pelas pessoas. Como isso me agradaria se ele 
pudesse permanecer conosco. Ele está feliz por partir para o 
Brasil; aqui ele se fez amado de todo mundo.

2. Pe. Gonzalez. Muito bom, cheio de abnegação e pronto a 
servir. Pouco a pouco assimila o espírito do Movimento. Eu 
temo que às vezes ele siga regras colaterais com relação ao 
nosso trabalho, como a organização e, às vezes, penso, sem 
muita prudência. É algo que o Pe. Bertoli também me alertara. 
Entretanto, isso não me atemoriza porque vejo nele um bom 
sujeito, disposto a fazer a vontade de Deus e creio que tudo 
acabará se ajustando.

412  O Pe. Bertoli, conforme se diz, é o responsável pelo Movimento no Equador 
e Basílio o substituirá.
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3. Eu quase não me encontrei com o Pe. Prieto. Depois que 
cheguei, há alguns dias, estivemos juntos só uma tarde. É certo 
que houve trabalho na diocese de Ambato e depois num retiro 
às Irmãs Marianistas ou Lauritas..., mas ele me deu a impressão 
de estar um pouco separado do grupo. De qualquer maneira 
creio que vai de bom grado à América Central. Observo nele 
certo desejo de viver com os Padres de sua  ordem. Para ele 
(creio), ser-lhe-ia agradável trabalhar pelo Movimento, mas 
em vivendo com os confrades da ordem dele.

4. Acolhemos, há quatro dias, o Pe. Marin, em Guayaquil. Ele veio 
muito contente e bem animado com desejo de ser formado. 
Ficamos algumas horas neste mesmo porto e encontramos o 
Pe. Santiago. Eu o vi abatido e cansado devido ao calor da 
viagem. O navio com o qual ele veio é bastante ruim (ele será 
eliminado como navio de passageiros e será reservado como 
barco de carga). Apesar desse cansaço ele se mantinha jovial, 
contente com o Movimento e cheio de sonhos.

Os contatos. Fui tecendo-os, auxiliado pelo Pe. Bertoli, 
à medida que descobríamos o programa dos trabalhos e 
compromissos. Em geral, encontro boa acolhida em relação ao  
Movimento. Os senhores Bispos com os quais tratei apreciam-no 
muito. Os Padres  agiram com precaução, sobretudo o Pe. Bertoli 
que freou o grupo para não lançá-lo em trabalhos para os quais 
ele não estava preparado e assim não queimar a reputação e a 
impressão que o senhor havia deixado neste país. 

Os principais contatos que tive foram com Dom Proaño, que 
me deu a impressão de ser grande amigo do Movimento e pessoa 
de grandes qualidades para governar. Dom Arz, de Guayaquil, 
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deixou-me boa impressão, como o bispo de Ambato e Mons. 
Chiriboga. Encontrei também o Núncio apostólico e o Cardeal: 
ambos foram muito cordiais. Tive também encontros com 
padres, entre os mais influentes, entre os clérigos de Rio Bamba, 
Quito e Ambato.

Cursos dados e cursos planejados. Demos dois cursos abertos 
aos pais (o primeiro com uma assistência de 400 pessoas, o 
segundo com assistência média de 170 pessoas). Não se trata de 
exercícios propriamente ditos, mas cursos específicos para casais 
com forte dose de mensagens do Movimento e de espírito de 
unidade. Os resultados foram extraordinários e creio que estes 
participantes  ficaram entusiasmados por estes novos contatos 
com o Movimento, e mesmo mais tarde pelos cursos fechados de 
exercícios para casais.  

Demos um curso às jovens pré-universitárias. Exceto algumas 
dentre elas que eram de valor, penso que nem o grupo nem o 
curso apresentaram valor apreciável.

Em Guayaquil demos algumas palestras de apresentação 
do Movimento para um público pequeno. Foi uma viagem 
dispendiosa e aparentemente perdida. Entretanto, os frutos 
vieram de forma inesperada: de um lado, pudemos receber 
o Pe. Marin, em Guayaquil, e por outro lado, tivemos vários 
contatos. Foi colocado em dia um curso que pode ser importante 
para a finalidade que ele tem em vista, isto é, aproveitando de 
um momento de crise entre a Ação Católica e os Cursinhos 
de Cristandade, este curso se esforça em reunir os principais 
dirigentes da Ação católica, da Congregação Mariana, da 
Legião de Maria, do Cedoc, e dos Cursinhos de Cristandade.  
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Isto em vista de abrir diálogo orientado para a integração e a 
coordenação das forças militantes laicas em nível diocesano. Já 
estamos comprometidos com este curso. Desejamos vivamente 
atingir este objetivo, porque seria uma experiência preciosa 
para a diocese e haveria possibilidade de reproduzi-la em outros 
níveis das dioceses.

Num futuro próximo se apresentam, além de alguns cursos 
que já estavam pedidos ao Pe. Jaime por diversos grupos do 
Equador, e que ele dará aproveitando de uma ou duas vindas 
aqui (curso para políticos, curso para casados), dois cursos 
importantes no nível nacional para educadores e educadoras 
católicos. Esperamos assistência numerosa. Depois disto teremos 
um curso na diocese de Ambato visando à pastoral da diocese. 
Mais adiante, em setembro e outubro, se anunciam trabalhos 
com universitários. Espero escrever-lhe de novo daqui a uns dez 
dias dando-lhe novas notícias sobre o trabalho em Guayaquil 
e sobre reuniões de programação e de acerto dos planos que 
estamos realizando por ocasião da saída do Pe. Bertoli. O Pe. 
Bertoli adiou um pouco sua saída devido a alguns compromissos 
que já havia assumido e, sobretudo, esperando que o Pe. Marin, 
recém-chegado, pegasse um pouco de experiência, e que o Pe. 
Raphaël se estabeleça melhor. Creio que uma saída precipitada 
prejudicaria bastante o que tinha sido feito até o presente. Daqui 
a oito dias ele partirá para o Brasil passando por Lima, depois do 
curso de Guayaquil, que acontecerá de 22 a 28 deste mês. 

Tomei nota do pedido do Pe. Hernandez de enviar relatórios 
das experiências pastorais que acontecem no país. Quando tiver 
algo que valha a pena, eu lhe enviarei. Penso concretamente na 
experiência do Rio Bamba.
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Hoje, de manhã (estou continuando a carta de 22 de abril), 
encontrei sua Eminência o Cardeal para o caso do Pe. Mesa que, 
antes que eu deixasse Roma, pediu-me de ver sua Eminência para 
saber se ele continuava disposto a lhe permitir que se reúna ao 
grupo que promove o Movimento. Sua Eminência mostrou-se muito 
amável, muito afetuoso e me disse que o cederia com muito prazer 
se o achar apto para o Movimento. Tanto sua Eminência, como 
Dom Chiriboga e outros sacerdotes entre os melhores de Quito 
me falaram positivamente do bom Padre Meza. Saindo da visita ao 
Senhor Cardeal me dirigi a Dom Chiriboga para comunicar-lhe o 
que me tinha dito o senhor Cardeal porque eu não gostaria que, se 
ele viesse a morrer, a promessa se perdesse. Sua Excelência Dom 
Chiriboga mostrou-se muito satisfeito. Parece que o bom Padre 
Vera (ofm.) continua bem disposto a vir conosco se os superiores 
o cederem. Deus o dirá. Ele me causa muito boa impressão, mas 
creio que não seja pessoa apta para dirigir o Movimento; com 
nossas primeiras luzes parece preferível fixar-nos sobre o Pe. 
Meza. Por ocasião dos cursos de Ambato procuraremos as pessoas 
mais aptas para o Movimento, aproveitaremos assim a promessa 
feita ao Movimento por Dom Echeverria.

Economicamente estamos na lona. As viagens dos Padres 
Prieto e Bertoli consumiram as magras entradas, de sorte que isso 
não nos admiraria ter que pedir empréstimo para ir a Guayaquil. 
Os cursos que damos no momento são cursos com quais queremos 
ganhar o público, apresentar o Movimento em profundidade, 
ganhar simpatias e estabelecer contatos e pedidos futuros.

Com este plano devemos clarear bastante a questão 
econômica e em certas ocasiões nos  retirar sem receber um 
tostão. Mas espero que o Senhor nos ajude... e o econômico é 
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de longe o menos importante. Quando tivermos fundos, faremos 
imprimir fichas para começar o fichário de contatos e de amigos.

Paro aqui esta carta. O Pe. Bertoli esperou pacientemente uma 
carta sua; ele teme que o senhor lhe tenha enviado a resposta ao 
Brasil, porque  por lá abre-se a correspondência que chega aos 
padres da equipe, é o costume. Mas como lhe confiou assuntos 
delicados, não estava lá muito tranquilo.

Preciso saber, ao certo, quando viajará ao Chile e onde devo 
encaminhar minha próxima carta com mais informações.

Para o curso de educadores em nível nacional, vendo quanto 
isto é sério e  a importância de obter bom resultado, levando em 
conta que é um curso duplo, que se ministra ao mesmo tempo, 
estou pedindo a colaboração do Pe. Bertoli e do Pe. Jaime de 
Lezáun. Com a ajuda deles levarei o peso do curso e seremos 
apoiados prudentemente pelos padres Rafael e Marín.

Por favor, dê um grande abraço aos Padres do grupo promotor, 
a todo grupo feminino e a todo o pessoal deste Centro tão amado 
e presente em meu coração. Uma vez mais quero expressar meu 
reconhecimento pela delicadeza e amabilidade de todos para 
comigo. Oro todos os dias ao Senhor por todos vocês e me lembro 
de todos com afeição.

Gostaria de saber se Ângelo recebeu minha carta com o 
recibo de pagamento que ele me encarregou de fazer em Madri à 
Propaganda Popular Católica.

Intimamente unido ao senhor, recordando agradecido seus 
conselhos e, sobretudo,  tratando de colocá-los em prática, 
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envio-lhe um grande abraço que exprime toda minha afeição 
e gratidão. Rezo muito pelo senhor. E me recomendo a suas 
orações. Fico afetuosamente seu filho aguardando sua bênção.
Irmão Basílio Rueda, fms.

O Irmão Basílio escreve ao Pe. Lombardi dois meses mais tarde, dia 
18 de junho de 1963. Temos uma pessoa muito segura de si, sabe 
organizar o trabalho, como conquistar a estima do público, formar 
sua equipe e uni-la. É uma carta de programação, que revela uma 
pessoa ambiciosa pelo Cristo. Passa ao Pe. Lombardi conselhos 
de extremo bom senso sobre a Emergência, sobre a necessidade 
de se reciclar regularmente, a fim de fugir da rotina. Está fazendo 
experiências que o marcarão para sempre: vive encontro com a 
Igreja e experiência de Igreja que lhe dão visão ampla, e o encontro 
com pessoas mais diversas. Na alma do Irmão Basílio, sobretudo 
formado para o apostolado específico dos jovens nas escolas, 
se amalgamaram a Igreja e o mundo. Disto ele se torna muito 
reconhecido ao Pe. Lombardi.413

Quito, Equador, 18 de junho de 1963.

Caríssimo e Rvmo. Pe. Lombardi,
Passam os dias, acumulam-se os trabalhos e minha intenção 

de lhe escrever mais frequentemente não acontece. Creia-me, 
não o esqueci... penso muito no senhor. Cada dia mais lhe sou 
grato e sinto que esse tempo de colaboração consigo e esta 

413  Para nós também Irmãos Maristas, foi uma graça extraordinária como 
superior-Geral uma pessoa acostumada a grandes visões e aos contatos que 
marcam.
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extraordinária missão na Igreja terão efeito decisivo na minha 
vida. A estruturação do   meu pensar e de minha espiritualidade, 
que aconteceu no contato com o senhor e com a Obra, será algo 
indelével e que eu tentarei manter e farei crescer dia a dia.

Dizia-lhe, contudo, deixei passar o tempo antes de lhe 
escrever. Penso, entretanto, que isto é bom no momento, porque 
permite relacionamentos que pedem mais tempo e podem ser 
síntese feita com melhor perspectiva e com mais exatidão. A 
presença aqui do Pe. Jaime de Lezáun e do Pe. Zavala forneceu- 
-nos ocasião de realizar trocas. E eis três pontos que quero tratar 
hoje: como eu vejo o Movimento e a Emergência no Equador; 
que trabalhos desenvolvemos ultimamente e que planos temos 
para o futuro imediato e para o plano geral da Emergência.

A respeito do trabalho e da atualidade da Emergência, devo 
dizer-lhe que à medida que as pessoas criam confiança aproximam-
se e conversam, me dei conta (opinião do Pe. Jaime também) que 
muito do prestígio criado neste país pelo Movimento, antes pelo 
Pe. Jaime e depois pelo senhor mesmo, sofreu grande queda nos 
primeiros meses de atividade da equipe nacional equatoriana. Penso 
que as causas disto estão no forte contraste entre as personalidades 
e o domínio da mensagem de sua parte e da parte do P. Jaime e dos 
Padres da equipe que são novos. A isso se juntaram imprudências 
e a imperícia, que tiveram em discussões entre eles, às vezes em 
público. Isso causou em diversos setores a ideia de que não estavam 
preparados e de que não se podia contar com eles. Lentamente 
(parece-me... não sei se me engano), as coisas se refizeram e 
encontramos de novo entradas em setores que se mostravam por 
demais indiferentes. A última vinda do Pe. Jaime reforçou isso, como 
também o contato esporádico com os bispos.
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Os trabalhos que empreendemos ultimamente são os seguintes:

1. Um par de missões populares para apresentar certos temas 
que podem suscitar o interesse pelo Movimento.

2. Dois ou três cursos sobre os temas do casamento e da 
educação para os pais de família de colégios católicos.

3. O curso para o pessoal da política (resultados excelentes) 
garantidos pelo Pe. Jaime de  Lezáun.

4. Um curso de exercícios dado para as esposas de homens de 
vida social e pública no país... muito bem, e também um 
curso para moças dado pelo Pe. Zavala.

5. Um curso ao grupo MFC414, no Equador.
Eu penso que é o essencial do que realizamos.

O que está programado é o que segue:
1. de 21 a 28 de junho: um curso em Ipiales pedido pelos Irmãos 

Maristas e pelo Pe. Jaime de Lezáun.
2. De 1° a 15 de julho, uma série de cursos em Cuenca: para 

pessoas casadas, médicos, advogados, senhoras da Ação 
Católica e para moças. E no final um curso fechado para 
religiosos.

3. De 15 a 21 de julho: cursos para jovens (retiro fechado), 
militares (aberto), estamos preparando este último. Que Deus 
queira isso e nos ajude, pois se trata de ganhar elementos 
importantes da vida nacional.

4. De 24 a 28 de julho: um curso fechado para políticos e 
empreendedores, com o Pe. Jaime, em Quito.

5. De 28 a 7 de agosto: cursos para religiosas educadoras 
(fechado).

414  Movimento Familiar Cristão.
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6. De 8 a 13 de agosto: cursos para professoras de escolas 
públicas (fechado).

7. De 15 a 31 de agosto, reservamos um tempo ao planejamento 
e à realização de um curso na diocese de Ambato para lançar 
uma pastoral planejada.

8. De 1° a 11 de setembro: curso para as superioras da 
Congregação das Lauritas.

Eis até onde nos comprometemos.

Para o que diz respeito às pessoas, posso lhe dizer que reina 
a mais completa cordialidade entre os três. No momento nada 
há para ser sublinhado que possa ser causa de divisão entre 
nós. Lentamente buscamos a maturação do Pe. Gonzalez e do 
Pe. Marín. Deste último, sobretudo, porque ele é o mais novo. 
Tenho a impressão que eles trabalham com ardor na leitura e 
no estudo. Isto me alegraria se eles adquirissem  segurança não 
somente quanto à mensagem, mas também na profundidade da 
exposição. Porque é assim que podemos nos fazer presentes, 
ter impacto e suscitar pedidos contínuos de cursos por pessoas 
que são decisivas na vida equatoriana civil e eclesial. Se nos 
contentássemos em dar cursos a jovens estudantes da escola 
secundária ou então num meio sem influência social, o que seria 
bom, mas de modo algum efetivo para a Emergência.

No que tange aos planos de trabalho para o Movimento e a 
Emergência, depois de ter dialogado entre nós, as linhas gerais 
são as seguintes:

1. Uma fase preliminar que consiste em:
 - abrir campos e criar públicos;
 - recuperar a autoridade e a influência perdidas em certos 
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setores e certos temas. Alguns cursos simples para chegar aos 
poucos a obter a maturidade dos Padres Marin e Rafael, para 
lançá-los depois, sem que percam o prestígio deles, diante de 
públicos difíceis e exigentes. 
(Devo dizer também que esta fase preliminar é parcialmente 
imposta porque a realização da missão antes em Quito, e, 
durante todo o mês de julho, em Guayaquil, impediu-nos de 
trabalhar de modo sério nas duas principais cidades... Por 
outro lado, em Quito, pode-se fazer pouco com o clero da 
cidade, dada a situação existente com o Cardeal (doente?) 
fazendo com que a diocese esteja sem cabeça, sem ritmo, sem 
programas, até o momento em que se encontre uma solução.)

2. Um plano geral duplo:
Por um lado, trabalhar nas dioceses que nos abrem as portas 
de modo pragmático e sério, com uma ajuda especializada, por 
integrar equipes de padres, levantar uma ação coordenada e 
múltipla de leigos, lançar algumas experiências nas paróquias 
(nas paróquias destas equipes de zona fronteiriça) e estimular 
a unificação dos colégios católicos e das congregações em 
torno da pastoral diocesana.

Por outro lado, trabalhar em profundidade a responsabilização 
e a unificação de certo número de linhas que nos parecem 
muito necessárias no momento atual do Equador, ou de 
grande peso para o futuro do país.

E eis estas linhas: Políticos, empresários e intelectuais ou 
ideólogos. Movimento das Famílias Cristãs. 

A linha da educação que buscamos  unificar e na qual vemos 
três aspectos:
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 - Os educadores religiosos e leigos;
 - os pais:
 - os ex-alunos.

Os universitários (em outubro, esperamos nos lançar com eles).

Finalmente, quero lhe dizer o que penso sobre o Movimento 
para o futuro. Creio que a diferença que estabelecemos entre 
a Emergência e o Movimento, o público não a compreende e 
toma os membros da Emergência simplesmente como se fossem 
membros do Movimento (grupo promotor). Isto faz com que, 
quando há incapacidade, falta de espírito ou de prudência de um 
membro qualquer entre eles, o público o atribui a um membro do 
Movimento e eles generalizam isso a toda a corporação com esta 
propensão muito marcada de generalização injusta na qual caem 
as pessoas. Com o caminhar do tempo, penso que seria preferível 
ter no Movimento membros (e não tem importância se forem 
pouco numerosos) de primeira qualidade e cheios de espírito, 
que deem prestígio à voz com a qual nós pregamos nosso modo 
de reformar a Igreja para a caridade e a unidade. Creio que dois 
do tipo dos Padres Jaime e Zavala farão mais que 8 ou 9 sem 
espírito ou sem prudência ou sem capacidade. 

Em segundo lugar, parece-me que a todo membro que 
trabalha na Obra dever-se-ia dar um tempo de experiência antes 
de mandá-lo a Roma, para que assimile o espírito, veja os frutos, 
e trabalhe com os elementos já focados sobre a mensagem, 
dominando-a. E sob seu proceder, que faça suas primeiras 
experiências (uma ou duas meditações durante um curso... e não 
ir muito além, até que domine estas meditações... e assim por 
diante). E uma vez seguro, amando o trabalho e com um pouco 
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de experiência, poderia ir a Roma, preparando-se para o lance 
definitivo de cursos de três meses e meio.

Quanto aos membros permanentes e aceitos pela Obra 
conviria, depois de um tempo passado na obra, dar-lhes de tempo 
em tempo, depois de três a quatro anos, a ocasião de se refazer 
com um bom curso intensivo em uma das grandes Instituições de 
estudo, ou melhor ainda com algum teólogo de fama (no espírito 
do Movimento, por exemplo o Pe. Hering, De Journer etc). ou 
então com um grande especialista e coordenador de pastoral. 
Isto completaria com vantagem a mensagem extraordinária que 
oferecemos e evitaria a rotina em nossa pregação, oferecendo 
sempre temas novos e pondo em dia a formação dos candidatos, 
para estar de acordo com o que palpita de mais novo na Igreja.

Uma última observação, creio que se desejamos uma 
ação forte e que dê prestígio, aprofunde e crie públicos que 
serão sempre atraídos pela Emergência, temos necessidade e 
colaboração em nível internacional por grupos de nações. Isso 
permitiria certa especialização da mensagem e adaptação que seja 
verdadeiramente única (que ela não seja simplesmente de nome 
porque, ministrando os temas, faz-se acidentalmente alusão a algo 
que toca as categorias de pessoas às quais se fala). Assim haveria 
aqueles que aperfeiçoariam sempre mais os cursos aos políticos, 
aos empresários, aos universitários, outros para os casais, para os 
superiores, e outros ainda para os educadores.

A realidade é que, no momento, não temos nas equipes 
nacionais número suficiente de membros para estas 
especializações, pelo simples motivo, não por falta de número, 
mas pelo fato de não terem dominado, mesmo de longe, a 
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mensagem; com muito esforço pode-se pensar que eles fariam 
uma adaptação justa e forte. De outro lado, há categorias de 
pessoas às quais alguém medíocre não pode falar... Se fosse um 
curso aberto, a assistência diminuiria sensivelmente e se fosse 
retiro fechado não haveria pedidos, devido à perda do prestígio 
causado. Para isso, neste momento, enquanto as pessoas 
têm tempo de amadurecer verdadeiramente, penso que não 
poderemos abordar certas áreas sem perigo de perdê-las, exceto 
com a colaboração de elementos que dominam a mensagem e 
o público. Nesse sentido, vejo uma colaboração absolutamente 
necessária entre o Equador (onde estamos refazendo o prestígio 
do Movimento diante de certos públicos) e a Colômbia... e se for 
para ser sincero, creio, se nesta colaboração não se insere o Peru 
e a Venezuela, os resultados serão bastante pobres e não criarão 
o ritmo da Emergência... 

Terminei esta carta em Ipiales onde falei em diferentes 
conferências aos Irmãos Maristas, pelos quais se interessou 
o Pe. Jaime, que julga muito importante este momento de 
mudança de Provincial e de Diretor para aprofundar por 
dentro, graças a um membro do mesmo Instituto, a reforma 
que é tipicamente nossa.

Depois estive dois dias em Popayan falando à metade dos 
Irmãos reunidos em retiro, buscando esta renovação à qual 
alguns elementos de dentro oferecem resistência... E é difícil que 
alguém de fora os convença.

Dia 28 deste mês, estarei de novo em Quito. O Pe. Jaime 
por sua vez me ajudará num curso para educadoras religiosas 
(especializado), para o qual já estamos comprometidos e ele dará 
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um curso para políticos entre os quais pensamos haver futuros 
elementos presidenciáveis ou ao menos de primeira grandeza na 
política nacional.

Isto aqui já é um jornal. Com toda filial afeição e o respeito que 
conhece, e orando com toda minha alma ao Senhor pelo senhor e 
pelo Movimento, sobretudo nestes momentos de mudanças para 
a Igreja, com o doloroso falecimento do papa João XXIII e com 
a chegada de S.S. Paulo VI, peço humildemente suas bênçãos e 
orações e lhe dou um grande abraço, no coração de Cristo.

Irmão B. Rueda, f.m.s.

P.S. – Temos já um candidato para o curso Pro Ecclesia. Trata-
se do Mons. Romero, Reitor da Academia Militar no Equador, 
nosso grande amigo no Movimento e entusiasta das ideias e da 
espiritualidade do Movimento. Homem aberto, progressista, e que 
não seria nada de estranhar mesmo se por ora não pensa nisso – 
que o ganhemos para nós, se em Roma constatar suas capacidades. 
Ele lhe escreveu uma carta em resposta à literatura sobre o curso 
Pro Ecclesia que eu lhe passei. Ficará encantado se lhe enviar 
algumas linhas de resposta... e o magoaria não lhe respondendo. 
Para o curso dos casados tenho já três e espero chegar a cinco. 
Todos maravilhosos. Espero que eles não desanimem.

O Pe. Lombardi de uma carta de Washington, de 24 de junho de 1963, 
faz eco dos cursos dados aos políticos. Ele escreve ao Irmão Basílio:

“Recebi de vários lugares excelentes notícias do curso aos 
políticos do Equador. Com isto alegrei-me muito. Espero daqui 
a pouco ter notícias diretamente de você com muitos detalhes; 
eles interessar-me-ão profundamente no Senhor”.
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No dia 28 de junho 1963, Basílio é rápido em sua resposta. Não 
dá detalhes do curso aos políticos, em compensação diz como, em 
Ipiales, trabalhou com os Irmãos Maristas.

Em Ipiales falei aos Irmãos, às famílias, a todo corpo doente 
da cidade, a todos os alunos que terminam o curso nos colégios 
masculinos e femininos da cidade e depois disto passei dois dias 
em Popayan devido à insistência dos Irmãos Maristas. Estavam 
reunidos lá o Irmão Vigário-Geral, o Ir. Provincial da Colômbia 
e uma centena de Irmãos (a metade da Província). Aproveitando 
de momento de apreensão, dei várias conferências que graças 
a Deus impressionaram muito. O momento era favorável. Eles  
me pediram com insistência de voltar em setembro para dar 
ensino  a todos diretores de colégios e comunidades da Província 
reunidos, e outra aos Irmãos da Província que queriam se 
preparar em equipe, a transformar o fervor, o apostolado e a vida 
dos colégios. O projeto parece extraordinário e recebe o apoio e 
o desejo muito forte dos superiores.

Seria necessário fazer a primeira experiência de renovação 
de uma Província, como Província, e de cada um dos colégios 
e comunidades como comunidades, na síntese do espírito do 
Instituto e do mais puro espírito do Movimento por um Mundo 
Melhor. Poderia ser uma tentativa que provocaria aberturas 
sucessivas em outras Províncias à mesma experiência. Na verdade, 
o Pe. Jaime já fez um trabalho prévio como base dos cursos 
sucessivos... Mas as resistências que permanecem, e, sobretudo, 
tentativas concretas, creio que só seu servidor poderia fazê-lo, 
porque conhece os pontos de choque e os pontos favoráveis para 
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chegar ao prático-prático. A pedido do Provincial, eu lhe disse 
que para isso devia se dirigir simultaneamente ao senhor e ao Pe. 
Jaime de Lezáun, para expor o problema e aguardar a resposta. 
Apresento-lhe de antemão o problema...

Irmão Basílio Rueda, f.m.s.

De Quito, dia 22 de julho de 1963. Este trecho de carta revela, 
sobretudo, a atenção de Basílio para com seus colaboradores em 
formá-los. Esta atenção é uma constante nele.

“Neste momento, estamos num curso que tivemos que aceitar 
meio à força, devido às  instâncias de sua Excelência o Arcebispo 
de Ambato... para as religiosas.

Trata-se de um grupo muito simpático que se compõe 
de 8 congregações entre as quais as Madres da Providência, 
as Marianistas, as Dominicanas, as Damas Catequistas, as 
Franciscanas, as Mercedárias, as Filhas de São Vicente de Paulo 
etc. São umas 60 religiosas de muito bom espírito. Um grupo muito 
simpático. O Pe. Marin me ajuda enquanto o Pe. Rafael se encontra 
perto de Manta, com outro trabalho. Por ora estou contente com 
os dois. O Pe. Marin se prepara lentamente, penso que com tempo 
chegará a ser um muito bom pregador de cursos  do primeiro grau 
e o Pe. Rafael ganha muito no domínio de seu caráter. Começo a 
antever que um e outro aceitam se integrar na obra de promoção. 
De qualquer maneira não precipitemos as coisas...”.

Um pouco mais de uma semana mais tarde, em 1º de agosto 
de 1963, Basílio se dirige novamente ao Pe. Lombardi, em Rocca di 
Papa. Desta vez ele insiste sobre os candidatos que deseja enviar a 
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Roma para os cursos de formação porque se preocupa em deixar no 
país uma equipe do Movimento sólida e bem formada. Todos estes 
candidatos são da política. 

Mui estimado e inesquecível Pe. Lombardi,
Sem ter ainda recebido resposta à minha carta precedente 

que lhe dirigi, envio-lhe outra em estilo telegráfico por estarmos 
num grande trabalho, verdadeiramente, num curso, que eu 
penso, vai produzir muito bons efeitos para as religiosas, para 
110 religiosas. O curso é específico para religiosas educadoras, 
mas com todo o primeiro e segundo tempo dos exercícios 
normais. A duração será de dez dias completos.

O motivo da minha carta é que me encontro com grande 
interesse de lhe enviar três pessoas para fazerem o curso de Roma. 
São pessoas a quem prezo muito porque são grande promessa para 
colaborar no curso por seu espírito, trabalho e relacionamento 
etc. E, sobretudo, para o futuro do Equador. Trata-se de pessoas 
que ocupam grande parte de tempo de sua vida à ação política 
ou a transformação socioeconômica do país. As possibilidades 
econômicas deles são bastante módicas. Eles devem providenciar a 
manutenção do lar deles durante o tempo que cessam de trabalhar 
seguindo os cursos. É por eles que fazemos as démarches com 
Gonzalez Posada (com Laic) para obter doação de US$250 para 
ajudá-los a pagar a viagem. E nós desejaríamos obter do senhor 
que não exigisse pagamento da estada na Espanha e em Rocca di 
Papa e com este desconto seriam já outros US$250; deste modo 
faríamos de tal maneira que obtenham US$450 que lhes faltam. 
Não é que as despesas de viagem e de estada lhes parecem caras... 
é de bom preço; mas há coisas que mesmo de bom preço, estão fora 
das possibilidades de certas fortunas. É certo que, se eles não obtêm 
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estas duas concessões, nenhum dos três viajaria, apesar do grande 
desejo que manifestam. As pessoas em questão são Paco Salazar 
(chefe Nacional do partido conservador), fervoroso católico, mas 
de condição econômica modesta; senhor José Sánchez (chefe do 
Velazquismo na Província e Chimborazo... (político bem ativo) e 
de condição econômica talvez mais modesta que o precedente; 
e o senhor Guido Bucceli, jovem dinâmico e ativo, que é um dos 
planificadores da reforma socioeconômica e finalmente o Dr. Luis 
Cornejo Gaete, de quem eu lhe enviei o excelente curriculum vitae.

O Dr. Conto Patiño e sua esposa irão por conta (eles pagam 
as despesas normalmente) e ajudarão os outros. É pessoa 
maravilhosa que será um dos diretores os mais ativos dos 
movimentos políticos no país... e que de longe seria elemento de 
primeira qualidade para o curso de Roma. (Eu começo a pensar 
que depois o convidaremos a fazer parte do grupo promotor do 
MMM.) Temos três outras pessoas, das quais não sabemos ainda a 
última palavra... Na realidade, o estado das coisas, politicamente 
nebuloso, faz que alguns não se sintam muito dispostos a deixar 
o país neste momento. Anexo o curriculum de cada um deles.

Se o Centro Internacional – apesar de que eu conheça 
muito bem as dificuldades econômicas pelas quais ele passa 
todo mês – puder dispensá-los da pensão ou se pudesse obter 
do episcopado alemão ou de qualquer outro organismo norte- 
-americano influente que pague esta pensão para eles, eu seria 
verdadeiramente muito agradecido, porque são pessoas de real 
valor e esperança para o futuro de nossa ação no país...
Irmão Basílio Rueda, fms.
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Eis o eco das cartas de Basílio no coração do Pe. Lombardi. O 
fundador do Movimento por um Mundo Melhor não somente está cheio 
de admiração e de simpatia para Basílio, mas, sobretudo, está cheio de 
atenção aos conselhos que ele sugere (Roma, dia 30 de agosto de 1963).

Meu caríssimo Irmão Rueda,
Há apenas dois dias que voltei a Roma, depois de três meses 

de trabalhos em muitos países da América Latina e encontro 
na espera suas duas cartas de 18 e de 22 julho... Li com imenso 
prazer os desenvolvimentos do Movimento no Equador: todos 
os cursos que deram nas diversas cidades me interessaram e 
vi o calendário e os outros projetos sucessivos com verdadeira 
alegria. É evidente que no Equador estamos fazendo esforço 
considerável e estou bem contente, porque é nação humilde, que 
merece muita afeição e que pode responder maravilhosamente. 
Eu estou feliz que o prestígio do Movimento siga crescendo...

Li com grande interesse as ideias que sugere para o futuro 
desenvolvimento do Movimento; é certo que os levaremos em conta 
o mais possível. Também creio que seria melhor se os candidatos 
à Obra fizessem um pouco de trabalho em uma de nossas casas 
de periferia, antes de virem ao curso, porque um conhecimento 
puramente teórico pode cansar quando o ideal da vida futura não 
está ainda claro... Quanto à cura cultural e espiritual intensivas de 
cada um de nós, após alguns anos de trabalho, essa é certamente 
uma ideia correta; veremos o que o Senhor fará. Quanto à duração 
do tempo que cada um deve ficar entre nós, o Senhor está julgando 
as coisas e creio que devemos ser instrumentos dóceis, com a 
certeza de que chegaremos ao conhecimento completo do plano 
de Deus: tenho boas provas, todos os dias, que esta obra é bem 
mais de Deus que de nenhum dentre nós.
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Tomei conhecimento com muita alegria do sucesso do 
curso para os políticos e ao que sugerem para uma colaboração 
internacional poderá ser feito em certos casos: mas é certamente 
melhor que cada qual concentre seus esforços na própria zona...

Na sua carta, o que me faz mais prazer, é de constatar a estima 
que os dois outros confrades têm pela Obra e a esperança que 
amadureçam sempre mais no seu espírito e até que eles cheguem a 
fazer parte dela. Façam tudo com extrema limpidez e alegria fraterna.

Riccardo Lombardi, s.j.

A equipe nacional do Equador estava alojada com as Irmãs do 
Bom Pastor, em Quito. Elas acolhiam com grande generosidade e 
conscientes de que cooperavam verdadeiramente com uma obra 
importante da Igreja. A provincial, Irmã Maria da Eucaristia, é 
membro da obra e grande amiga do Ir. Basílio.

Uma das cartas ao Pe. Lombardi nos diz o quanto o Irmão 
Basílio era apreciado pelos que seguiam os cursos. São certamente 
os mais sinceros e os mais belos encômios que se possam fazer a um 
testemunha de Deus.

Casa Provincial do Bom Pastor
Quito-Equador.      
 

25 de setembro de 1963.

Reverendíssimo Pe. Riccardo Lombardi, s.j. – Roma,
Desejo encontrá-lo com boa saúde e trabalhando sempre 

com sucesso no seu apostolado para triunfo da Igreja no mundo 
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inteiro. Como estou certa de que há algo que lhe causará alegria 
ao ter notícias sobre as atividades do Centro do Movimento por 
um Mundo Melhor, quero dizer-lhe que no mês de agosto passado, 
160 religiosas fizeram os exercícios em Inca. Entre essas religiosas 
havia um bom número de Irmãs do Bom Pastor. Os exercícios 
foram dirigidos pelo Rev. Irmão Basílio Rueda, acompanhado 
pelo Pe. Melciades Marín. Todas as religiosas saíram encantadas 
e dando graças a Deus por esses dias durante os quais receberam 
tantas luzes e sábias orientações para o futuro.

De 2 a 12 de setembro, foi nossa vez, a das Superioras. Não 
consigo lhe dizer, venerável Pai, o que foram esses dias para nós: 
as admiráveis conferências do Irmão Basílio Rueda deixaram-
-nos um tesouro de conhecimentos preciosos para a direção 
das almas que nos são confiadas; por isso, não sabemos como 
agradecer o Senhor pela graça tão grande que ele nos concedeu. 

E agora, venerável Pai, vou me permitir pedir-lhe um favor 
imenso, em nome de todas as comunidades de Quito, esperando 
que acate com alegria este pedido, que não é outro senão o de 
suplicar se digne conceder ao Equador o favor de que o Rev. 
Irmão Basílio Rueda continue trabalhando aqui por um ou dois 
anos mais, no Movimento por um Mundo Melhor.

Não é possível descrever numa simples carta o bem imenso 
que o Rev. Irmão Basílio está realizando neste país, não só 
nas comunidades religiosas, mas nas diferentes camadas da 
sociedade e particularmente entre os políticos influentes, de tal 
maneira que não duvidamos que o Irmão tenha sido instrumento 
do quem Deus se tenha servido para dar ao país a tranquilidade 
e a segurança que agora desfrutamos. 
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É por esses tão justos motivos que me permito dirigir-lhe 
este pedido, certo de ser atendida na medida do possível. Assim, 
antecipo os agradecimentos em meu nome e em nome de todas as 
religiosas que fazem parte do Movimento por um Mundo Melhor...

Irmã Maria da Eucaristia, Provincial do Bom Pastor.

O diálogo entre o Irmão Basílio e o Pe. Lombardi se intensifica 
na busca de uma fórmula que faça do Movimento algo estável e 
eficiente. Basílio dá a impressão de que é o pensante no Movimento. 
As ideias que ele emite são novas. Mas apresenta-se no horizonte o 
problema de sua substituição e, portanto, a necessidade de achar 
seu sucessor e, sobretudo, o tempo de formá-lo. Sobre este assunto 
como vão provar as cartas que seguem, Basílio dará prova de grande 
senso de responsabilidade. Ele escreve no dia 3 de outubro de 1963, 
de Ipiales, do Colégio Champagnat:415

Mui estimado e Revmo Pe. Lombardi,
Depois de longo tempo de espera recebi resposta às minhas 

duas cartas anteriores. Um grande obrigado por isso. Oro ao 
Senhor pelo sucesso total do curso para os casados para o qual, 
no final de contas, não pudemos enviar senão um casal. Não são 
esforços e proposições que faltaram, nem tampouco por falta de 
interesse, mas a distância e, sobretudo, o montante em dólares, 
que ao trocá-los em sucre sobem a uma quantia muito alta, fizeram 
desistir um bom número. O casal que lhes enviamos (os esposos 
Conto Patino são excelentes), espero que aproveitem ao máximo.

415  Ipiales se encontra na Colômbia, na fronteira com o Equador. O Irmão 
Basílio foi chamado pelo Ir. Provincial para dar conferências aos Irmãos e aos 
Superiores de comunidade.
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Pensei e repensei minhas ideias sobre a Obra de Promoção. 
Continuo acreditando com o senhor que ela deve chegar a se 
tornar uma Obra papal... senão não se desenvolverá, sobretudo 
no momento de sua morte. E como, dia após dia, me convenço 
da extraordinária transcendência desta ação eclesial, deduzo que 
ela  DEVE CHEGAR A SER UMA OBRA PAPAL, porque, se ela não 
existir como tal, não chegará a dar o que deve dar, e por outra 
parte  A IGREJA TEM NECESSIDE DELA. 

A troca das pessoas, no tempo certo, antes que elas percam 
ritmo e fervor e que “se instalem” ou mesmo que se tornem 
estorvo na obra, creio que seja indispensável. Este problema 
reside no fato de achar a fórmula para:  

1. A troca regular das pessoas ordinárias depois de certo tempo, 
que poderia ser no máximo cinco anos.

2. O modo de conservar as pessoas, somente as melhores, 
por mais tempo. (Eu penso, por exemplo, em  Juan Alonso, 
Federico, Pe. Jaime etc.)

E para aquilo que é do trabalho, creio cada dia mais que o 
coração deve ser esta ação ascética para tecer o Corpo Místico, 
uma ação que nos ocupe do tecido enquanto tecido.

Entretanto, eu vejo dia após dia que para poder manter 
saudável o nome do Movimento (pelo menos na América Latina), 
suscitar públicos e prolongar sempre mais a fundo a ação que 
foi apenas esboçada no primeiro curso, é necessário acrescentar 
à mensagem central algumas mensagens secundárias entre as 
quais se poderia pensar em:

1. Uma Pastoral de conjunto planejada (para padres).
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2. Um curso de formação para as superioras.
3. Cursos especiais para os políticos etc.

Isto significa que as pessoas não seriam cedidas por três anos, 
mas ao menos por quatro anos. Desta maneira, fariam o curso 
preparatório para trabalhar o MMM, e oito meses para um curso 
monográfico que as prepare para a pastoral que corresponde a 
esses pontos ou ao menos a um ou dois desses pontos. Uma boa 
preparação prévia, mas envolta de espírito receptivo e aberto, 
e verdadeiro fervor pelas ideias eclesiais que prega o MMM 
seriam sem preço e eu diria, para o futuro, necessárias. É de lá 
que sairiam as pessoas que garantiriam a continuidade da ação 
sobre os mesmos públicos durante anos. Seriam pessoas que de 
um lado suscitam públicos apresentando os temas específicos 
que num primeiro momento serviriam para atrair gente, mas 
pessoas a quem não faltam amor, pastoral ou pregação eclesial 
numa linha que é propriamente a nossa. 

Há outros pontos que ficam e que seria bom desenvolver, 
mas isso não poderá ser feito senão num tempo de tranquilidade 
e, sobretudo, diante de estudo formal sobre isso. Em geral, o 
ESBOÇO DE ESTATUTOS me agradou muito. E tenho a impressão 
de que conseguiu cobrir os temas essenciais. Vejo os problemas 
no momento onde é preciso procurar encarnar as fórmulas para 
torná-las mais próximas dos aspectos práticos dos pontos.

Eu passo a outras questões:
(Numa folha a parte junto às notícias dos últimos trabalhos 

realizados em diversos lugares do Equador. Todos com resultados 
excelentes, graças ao Senhor, que continua a  abençoar o contínuo 
desbravar dos campos que nós fazemos. O Senhor, e somente 
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Ele, seja abençoado por tudo isto, que, creio eu, se transforma 
em bem para o aspecto eclesial dessas comunidades.)

Passo, agora, ao tema fundamental desta carta. O problema 
de minha sucessão. Janeiro do próximo ano aproxima-se 
rapidamente. O senhor sabe quais são minha atitude e meu 
apego em relação ao Movimento e como jamais busquei ficar ou 
não ficar no Movimento. Em tudo isso, quis que fosse a vontade 
de Deus a determinar as coisas. Neste Movimento encontrei 
consolações, satisfações e preocupações sem conta e, sobretudo, 
empreguei minhas forças e aquilo que pode valer com verdadeira 
pureza de intenções. (As faltas que houve, eu as entrego à 
misericórdia infinita do Coração de Cristo.) Estou à espera dos 
aborrecimentos nem me fixar no que me agrada.

Nesta situação interior vejo o que segue: O Rev. Vigário-Geral 
passou por aqui, me visitou e me deu a entender que a intenção 
dos superiores maiores é sempre a mesma: que ao término de 
minha licença (de três anos) eu volte à vida marista ordinária. 
Penso que esta posição traduz a opinião do Superior-Geral. A 
opinião do Irmão Provincial o senhor conhece muito bem, que é 
a de dar à Igreja o que ela tem necessidade e no modo de que tem 
necessidade. Os dois pontos são opostos. Assim são as coisas do 
ponto de vista ou para o que diz respeito à Congregação.

Para o que diz respeito à equipe nacional do Equador fico 
preocupado. Eu creio que minha opinião é tanto mais tranquila e 
segura (sob um aspecto), que eu me entendi bem com os Padres 
Marín e Rafael. Pois bem, não vejo em nenhum dos dois as 
qualidades para manter o ritmo que empreendemos no Equador. 
Penso que se as coisas são deixadas entre as mãos deles, elas 
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se reduziriam às missões populares em algumas paróquias de 
aldeias de segunda categoria da cidade ou a públicos de alunas 
de colégio ou de bacharelado e às vezes um ou outro curso um 
pouco mais importante. Eles amadurecem dia após dia, mas 
faltam-lhes ao menos 6 a 7 meses – no mínimo – para começar a 
comunicar a mensagem com mais vigor. Na situação atual, se eles 
trabalham num campo verdadeiramente importante, vacinam 
as pessoas de tal sorte que elas ficam sem desejo de chamá-los 
para outro curso. Insisto que estou muito contente com eles, nós 
nos estimamos e nos amamos, mas falta o tempo para que eles 
se tornem firmes, ainda que façam esforços e estudem de modo  
exemplar (cada um com estilo próprio) e melhorem cada dia. O 
problema mais preocupante é o chefe. O Pe. Rafael é excelente 
como religioso e com seu zelo apostólico, mas não está feito para 
comandar... isto não faz parte de seus dons e seria erro colocá-lo 
responsável. Pe. Marin poderia ser, dentro de um ou dois anos 
e talvez um pouco antes..., mas por ora, um qualquer pequeno 
problema o ultrapassa. Neste nível é preciso pensar em alguém 
que se encarregue do comando. Talvez uma mudança pudesse 
ajudar nisto.

No momento buscamos com insistência juntar um elemento 
novo ao grupo. Simpatizantes e que prometam não faltam. 
Vejamos alguns nomes:

1. O Pe. Veras não está mais aqui no Equador e no mais eu não vejo 
nele nem espontaneidade nem as capacidades para este caso.

2. Da lista para os de Ambato, que me deu e que conservei 
cuidadosamente, desde Roma, um só daqueles da lista 
chegou a Roma para o curso, e ainda que tenha mostrado 
simpatia com o Movimento (num curso onde creio 
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que todos se entusiasmaram) ele não tem o perfil que 
desejaríamos. Entre os assistentes eu não me inclinaria 
por nenhum para a Obra de Promoção. Em compensação 
tenho dois candidatos que não me desagradam (à primeira 
vista)... Um Padre claretiano que seguiu os cursos do clero 
em Ambato ... o Pe. Restrepo que foi vice-provincial.  Sua 
Congregação o encarrega no momento da pregação. É 
pessoa aparentemente reservada e até fria... Na realidade, 
é homem de piedade notável, muito espiritual; ele dá 
impressão de ser muito prudente, e seu provincial me 
adiantou que é dotado de grande preparação teológica e que 
sabe apresentar as coisas. Ele se entusiasmou pelas ideias 
do Movimento. Falei com ele em particular e me disse que 
colaboraria tanto quanto possível.

Aproveitando de minha viagem a Popayan, os Irmãos pagaram-
-me a viagem a Bogotá e fiquei aí um dia e meio com o provincial. 
Este seguiu os exercícios com o senhor. Gosta do Movimento e não 
vê dificuldade que o Pe. Restrepo trabalhe na medida do possível 
conosco, mas ele não o libera totalmente porque não tem quem o 
substitua. Ele o libera se o superior local lhe permite. Não conheço 
a reação do superior local, mas no momento penso o seguinte, se 
o superior local não nos fecha as portas:

1. Convidá-lo a dar certos cursos comigo (fazendo de tal modo 
que ele se prepare antes para tal ou tal meditação...) e que eu 
veja a maleabilidade que ele tem em se adaptar à mensagem... 
Na medida em que se possa esperar dele algo positivo e que 
promete, convidá-lo mais vezes. Se graças a isso vemos que 
é o homem que nos falta, novamente fazer pressão sobre o 
Provincial para que no ano seguinte ele o ceda completamente.
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2. Se virmos que ele não tem as características próprias do 
Movimento, o processo é simples, deixa-se morrer a coisa e o 
senhor não fará pressão sobre o Provincial.

O segundo padre que tenho em vista é o Pe. Enrique Mendíbil. 
Excelente sacerdote da Navarra, muito ligado ao Movimento...  Ele 
me acompanhou todo o tempo durante o curso que demos em Quito 
para as religiosas. Está muito contente e diz que assim que terminar 
seu contrato com Guaranda (eu não sei se será em um ou dois anos), 
se nós o pedirmos e seu bispo o ceder, ele se ofereceria de bom grado 
à Obra. Minha ideia seria a de verificar se seu bispo está disposto 
a dar-lhe outro padre, ou até dois, para substituí-lo num seminário 
menor recentemente fundado, e assim liberá-lo, de comum acordo 
com o bispo de Guaranda, para o trabalho do Movimento no Equador.

Uma terceira oportunidade seria entrar em diálogo com os 
padres bascos que têm boa equipe de padres, organizada em Rios 
e em outras partes do Equador. Minhas relações com o Pe. Luis, 
o superior aqui, são excelentes;  não poderia  entrar em contato 
com os senhores bispos?

Há três possibilidades que se apresentam. Fazer um pedido a 
sua Excelência o Arcebispo de Pamplona ou aos Padres Bascos. 
Por outro lado, penso que sua pressão sobre o Provincial dos 
Claretianos, pressão ardorosa e expressiva, ajudaria muito, porque 
no fim de nossa conversa ele me diz: “Quando eu terminar meu 
tempo de Provincial podem contar comigo  para me unir à equipe”. 

Por outro lado, devemos fazer algo junto de sua Exa. o bispo 
de Ambato, e penso que é um bom momento, pois o curso dado 
a seu clero deixou boa impressão.  Estive falando com ele, pouco 
antes que ele viajasse, de minha saída e da necessidade de 
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oferecer alguém que me substitua. Ele me disse que não estava 
em condições de fazê-lo. Que não cabia à diocese de Quito de 
resolver este caso. Meu erro, talvez, pode ter sido de não lhe 
pedir para que mais tarde ele fosse  o chefe da equipe.

Aguardo, pois, sua resposta a tudo o que precede. Enquanto 
isso, vou mesmo sem licença formal fazer avançarem as coisas 
com os dois padres indicados. Por favor, pense também no meu 
caso. De qualquer maneira, creio que o padre ou os padres que 
pretendemos ter deveriam ser obtidos o mais cedo possível para 
que eu tenha tempo de formá-los e ver quais possibilidades 
oferecem para dirigir a equipe.

Antes de partir para Popayán, deixei ao Pe. Rafael o encargo 
de escrever em meu nome ao Pe. Guerra para que ele venha logo 
ao Equador. Espero que tenha escrito há uma semana.

Há um mês apresentaram-me um Irmão Marista da Província 
da Colômbia, dos melhores da Província... doutor em Filosofia, 
muito bem preparado, cheio de zelo e de muito bom caráter. 
Será liberado até dezembro. Minha ideia é de tentar obter que 
ele tome meu lugar no Movimento. Causar-me-ia pena e faria 
também pena a meu Provincial se me retiro sem ser substituído... 
Entretanto,  não vejo de imediato as coisas  muito fáceis... Quem 
sabe, dentro de pouco tempo, as coisas podem mudar.

Esta carta já se tornou um jornal. Por favor, transmita minhas 
saudações a todos os inesquecíveis amigos e religiosas dessa 
casa... Oro por todos ao Senhor... Uma saudação especial ao Pe. 
Hernandez e ao casal Conto Patiño... e ao grupo dos Padres que 
estimo muito: D. Casali, Pe. Rossetti, Pe. Rotondi, Pe. Sinai, D. 
Balestrini etc, numa palavra, a todos.
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Com a filial afeição de sempre, em união de orações e no aguardo 
de suas orientações e de sua bênção, fico, seu filho no Senhor.
Irmão Basílio Rueda, fms.

(Parte manuscrita)
Encontrei-me com os Padres Bascos... O padre Provincial 

estaria de acordo que viessem um ou dois dentre deles e está 
buscando: é um pouco difícil entre aqueles que aqui estão, 
porque ainda que sejam pessoas (excelentes) optaram pela 
pastoral da ação dos sacramentos e pouca da palavra, que seria o 
tipo de padre próximo a nós.

Já falei com o Pe. Restrepo e com seu superior; ele o cede 
quando tiver necessidade para alguns cursos, mas  não de modo 
permanente. Envio-lhe esta carta de Guayaquil, dia 3 de outubro.

É fato que Dom. Romero participou do curso Pro Ecclesia. Ele 
é entusiasta. Tenho duas perguntas a seu respeito, que lhe peço 
de levar muito em conta.

1. Dar-lhe um quarto que tenha todos os serviços (entre os dos 
cantos).

2. Colocar-lhe um radiador ou um aquecedor elétrico, para os 
momentos em que a calefação esteja muito baixa na casa, que 
não venha a sofrer em seu quarto.

Eu faço estas duas recomendações porque Monsenhor sofre 
de artrite crônica com evidente deformação das articulações da 
mão e do quadril, e é preciso tomar precauções por sua saúde. 
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É bela pessoa, entusiasta pelos cursos e ideias do Movimento e 
que, além do mais, deseja um tempo de retiro e recolhimento.

A carta que segue é a resposta do Pe. Lombardi à Irmã Maria 
da Eucaristia. Reencontramos ainda o eco da estima que o Pe. 
Lombardi tem pelo Ir. Basílio.

4 de outubro de 1963

Reverenda e boa Madre,
Tive grande prazer em receber uma de suas cartas. Lembro-

-me muito bem da senhora. Sei da proteção que ofereceu ao 
Movimento no Equador. A senhora foi qual anjo da guarda e, 
portanto, suas palavras entram vivamente em minha alma.

Agradeço vivamente o Bom Deus pelos bons frutos do 
Movimento que descreve. Alegro-me especialmente pelo curso 
aos superiores, que certamente dará muitos frutos.

Mas, quanto ao assunto da permanência por mais tempo 
do Irmão Basílio, eu devo lhe declarar que a natureza de nossa 
Obra deixa completamente ao arbítrio dos diversos Superiores. 
Quanto a mim, não tinha certamente pensado em tirar o Irmão 
Basílio, mas seu Superior-Geral me disse pessoalmente que 
o compromisso que tínhamos assumido era somente por três 
anos e ele considera que, terminado esse tempo, é necessário 
que o Irmão volte para não perder o espírito específico de sua 
vocação ao ensino. Este raciocínio não me persuade de maneira 
satisfatória, porque o bem que o Irmão Basílio está fazendo na 
difusão do Movimento não pode ser comparado com o que ele 
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poderia fazer no ensino em uma obra de seu Instituto. Mas, eu 
torno a dizer, a natureza da Obra é tal que não posso opor-me 
ao Geral e se ele insistia para que o Irmão Basílio volte a seu 
Instituto, terminado o período para o qual foi cedido, eu não 
posso me opor.

Penso que seria muito útil se a senhora, Madre, pessoalmente, 
ou melhor, em nome da Confederação dos Superiores Maiores, 
escrevesse ao Geral dos Maristas, fazendo-lhe compreender a 
importância daquilo que o Irmão está realizando em toda a nação. 
Tivemos aqui, ultimamente, um belo grupo de americanos vindos 
de diversas nações e entre eles havia um equatoriano, que me 
parece de grande valor para a política de sua nação. Ele também é 
um entusiasta do Irmão Basílio, e eu penso que ele também quer 
se dirigir ao Irmão Superior-Geral. Dizia-me que o curso dado aos 
políticos tinha trazido grandes vantagens à sua pátria.

O endereço do Irmão Superior-Geral é:
Rev. Superior-Geral, Fr. Florentin (sic)
Piazzale M. Champagnat, 2
Roma, EUR.

Abençoando-a de todo coração e agradecendo-lhe pela 
hospitalidade verdadeiramente maternal que concedeu ao nosso 
grupo em sua casa de Quito, creia-me unido em Jesus,
Riccardo Lombardi.
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Nova carta, dia 16 de outubro de 1963. Desta vez está centrada 
nos dois colaboradores de Basílio no Equador, o Pe. Rafael Gonzalez 
e o Pe. Marín. A finalidade é esclarecer o Pe. Lombardi a respeito da 
escolha de seu sucessor. Pessoa atenta, cordial, Basílio é também 
clarividente, objetivo, preocupado pelo bem de toda uma nação e 
da Igreja do Equador e, portanto, seu relatório não se esquece de 
sublinhar os limites de seus dois companheiros, no caso em que eles 
se tornem responsáveis nacionais. Mas a delicadeza e os elogios 
abundam para que a verdade seja expressa no quadro da caridade e 
Basílio não é rígido nos seus julgamentos; reconhece de boa vontade 
as qualidades que não havia notado num primeiro momento.

Estimado e Rev. Padre,
De Ambato, onde estamos dando uma série de cursos 

intensivos para diferentes tipos de pessoas, escrevo-lhe esta 
carta com um problema para o qual estamos buscando solução.

O pai do Pe. Marín caiu doente e sofre a tempos de velha 
doença. Parece-me que a situação agora se torna muito delicada, 
e os médicos querem evitar a amputação de uma e depois da outra 
perna. O Pe. Marín foi passar alguns dias em família: o quadro é 
deprimente! Entretanto, ele se colocou nas mãos de Deus e com 
grande generosidade voltou a trabalhar entre nós. Voltou bem 
deprimido pela situação de seus pais, e mais ainda porque seu 
pai tem uma dívida de 1400 pesos colombianos (mais ou menos 
1400 dólares) com hipoteca sobre a casa paterna. Hipoteca com 
vencimento que se aproxima rapidamente sem esperança de 
que o credor esteja disposto a prolongar o prazo de pagamento. 
Tentando evitar que a casa seja expropriada dos pais, por uma 
soma que não é extraordinária, estamos fazendo démarches para 
obter um empréstimo, a fim de saldar a hipoteca. Mas, como não 
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quero me expor a algo desagradável, queria lhe pedir se, no caso 
em que não encontrássemos possibilidade de empréstimo aqui, o 
senhor poderia emprestar ao Pe. Marín esses dólares, soma que o 
Pe. Marín reembolsaria com toda probabilidade em até dois anos.

Eu penso que se nós não dermos solução ao problema, 
deveríamos o quanto antes enviar o Padre para casa, trabalhar aí 
como padre e encontrar os meios de evitar este novo sofrimento 
à família. No caso em que este problema encontre solução, eu 
creio que o Pe. Marín continuará normalmente seu trabalho 
conosco, porque ele vê que a presença dele na Colômbia não 
resolveria nada para a saúde de seu pai.

Peço-lhe uma resposta rápida porque o prazo de expiração da 
dívida não passa de 20 dias; eu lhe pediria também, caso venha a se 
ausentar, a quem devemos nos dirigir, se não tivermos obtido aqui 
o empréstimo, para que ele nos envie o empréstimo em questão 
(caso esteja de acordo) e poder recebê-lo à volta do correio.

Passo agora a dois outros pontos que o Pe. Hernandez nos 
expôs nas últimas cartas dele e que lhe peço que se informe.

1. Tomamos nota e nossas informações sobre as atividades que 
fazemos aqui lhe chegarão pontualmente.

2. Há alguns dias, escrevi uma longa carta indicando-lhe nomes 
possíveis de bons candidatos para o Movimento e que será 
preciso pedi-los aos respectivos bispos. No momento não 
vejo outros. Se os houver, eu lhe farei saber.

3. Para o que diz respeito à incorporação dos Padres Rafael e 
Marín ao Movimento, há tempo que trabalho nesse assunto. 
Ambos parecem-me aptos à Obra. Cada qual com seu estilo, 
seus limites e qualidades. Parece-me que o Pe. Rafael pensa 



CADERNO 15: BASÍLIO NO  MUNDO MELHOR E NO ESCORIAL PARTE I 497

Basílio e o Mundo Melhor

bastante em encontrar um campo apostólico que, mais que 
o da palavra seja uma pastoral da ação, com uma atenção 
pelas pessoas simples e, se necessário, organizando ação de 
assistência ou de caridade entre eles. Ele se identifica mais 
como homem ativo e organizador. Penso que se a Província 
dele tivesse um homem com qualidades do tipo pregador do 
MMM (com profundeza e mística), que o Provincial cedesse 
ao Movimento, e que o Provincial enviasse o Pe. Gonzalez 
para trabalho do tipo indicado, o Pe. Gonzalez preferiria ser 
substituído para se dedicar a esse tipo de atividades.

Se esta possibilidade não se abrir, ele aceitaria e estaria 
contente em ser chamado à Obra promotora porque não lhe 
faltam afeição, dedicação, obediência e bom espírito. Se a Obra 
promotora pode empregá-lo num tipo de atividade como a 
indicada, ele estaria muito contente em ficar. Entretanto, agora, 
eu lhe respondo conforme “o que penso”, sem lhe ter pedido uma 
resposta formal.

Para o que diz respeito ao Pe. Marín, penso que se o convidasse 
pessoalmente – e tendo em conta sua condição temporal ou 
transitória de sua vocação no MMM – ele aceitará de bom grado 
a incorporação à Obra.

Como com todas as qualidades excelentes, sobretudo do tipo 
moral, que ambos possuem, ao apresentar um relatório completo, 
lhe diria como limites: que o Pe. Gonzalez (Rafael) é um pouco 
prolixo na exposição das ideias e, por outra, seu nervosismo 
clássico torna-o impaciente e um pouco precipitado no modo de 
agir. Com isso, às vezes, ele pode, com a melhor boa vontade, fazer 
intervenções descabidas. Em compensação é pessoa formidável 
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para o estudo, muito dócil quando se lhe diz algo, um companheiro 
magnífico e de grande boa vontade. Ele faz grande esforço para 
se corrigir de seus defeitos e penso que melhorará dia a dia sem 
chegar verdadeiramente a fazê-los desaparecer totalmente porque 
é coisa que pertence à sua constituição.

Para o que diz respeito ao Pe. Marín, seus limites são: não 
é pessoa de estudo nem intelectual. E, portanto, não consegue 
cobrir rapidamente as lacunas de sua preparação, mas somente 
lentamente. Creio que ele amadurecerá lentamente. Ele tem 
grande dom de expor as ideias do Movimento, mas diante do 
auditório de peso (padres ou políticos) demonstra um pouco de 
complexo porque adivinha que na preparação da meditação que 
ele passa, não tem a formação que o tornaria seguro. Entretanto 
faz esforço em estudar e continuar se preparando e, portanto, a 
maturidade virá com os anos.

Ao lado do que acabo de dizer, coloque, para ambos, todas as 
qualidades do tipo espiritual, sacerdotal, de equipe, de arte em 
ser companheiro e de amor pelo Movimento, que quiser, porque 
eles têm verdadeiramente essas qualidades e estou contente 
com ambos. Mas agora, não penso em nenhum dos dois (antes 
de dois anos) para dirigir a equipe nacional.

Espero ter sido bastante explícito e objetivo no relatório...

Com a estima de sempre, envio saudações cordiais a todos os 
habitantes da grande casa e ao casal Conto Patiño. Enviamos-
-lhe por correio dois exemplares do curso que o Pe. Jaime deu 
aos políticos e que os políticos fizeram cópias. Penso que, no seu 
gênero, é um modelo de curso.
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No aguardo de sua resposta e de sua bênção, permaneço 
afetuosamente, no Cristo.
Irmão Basílio Rueda, fms.

Na carta de resposta conheceremos as iniciativas que o Pe. Lombardi 
toma para poder guardá-lo um ano a mais:

“... Quanto ao problema principal da carta, que é o que lhe diz 
respeito, meu caríssimo Irmão, devo lhe dizer que a carta principal 
esperada é de obter que os bispos do Equador, colegiadamente, 
peçam que seu Geral prolongue sua autorização. Espero obtê-la.

No outro dia encontrei dois bispos do Equador, e eles disseram de 
imediato que teriam feito, mas eu queria obter uma resposta ainda 
mais completa. Eu não sei exatamente quando teremos a reunião dos 
bispos do Equador, porque temos em Roma um plano importante, 
quando queremos encontrar muitos bispos ao mesmo tempo e num 
espaço de tempo que a essas alturas, não está tão longe”.

A carta seguinte de Basílio ao Pe. Lombardi é de 4 de novembro 
de 1963. Basílio continua atento a como reforçar a equipe do 
Movimento no Equador, sabendo que logo terá que partir. Ele tem 
também uma ideia, audaciosa para aquele tempo, de unir à equipe 
de promoção um casal, e assim a equipe não seria mais somente 
de padres e de religiosos. O início da carta revela a importância 
da vontade de Deus na vida espiritual de Basílio. Esta centralidade 
da vontade do Pai inspirará as mais belas páginas de sua circular 
sobre a Obediência.416

416  Circular de 30 de maio de 1975. 
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Guayaquil, Guayas,                                 4 de novembro de 1963.

Estimado e Rev. Padre,

Recebi com alegria sua última carta. Estou perfeitamente de 
acordo com suas indicações. Deixo as coisas nas mãos de Deus 
para que Ele, através de sinais providenciais, nos faça conhecer 
sua santa vontade.

Aqui, os trabalhos vão em frente. Viajo agora para Loja (com 
recomendação especial de Mons. o Núncio), enquanto o Irmão 
Raul e o Pe. Gonzalez dão os exercícios em Quito para os pré-
-universitários. O Pe. Marín está no hospital; ele se cuida de 
sinosite aguda com complicações na vista e no ouvido.

De Loja, iremos, Pe. Restrepo e seu servo, dar um curso de 
exercícios a um grupo de padres dominicanos em Ambato. 
Estamos também programando (com esperança de sucesso) o 
primeiro curso para os empresários no Equador.

O casal Conto Patiño voltou feliz e entusiasta do curso de 
Roma e disposto a voltar aí no ano próximo. Que pensará, Rev. 
Padre, se os convidássemos a fazer parte, como casal, do grupo 
promotor do Movimento por um Mundo Melhor no Equador? 
Para o próximo ano, já estou de olho em um novo casal, excelente, 
para seguir o curso de Roma.

Passo agora ao assunto principal desta minha carta. Na 
sua carta não me diz nada (provavelmente por esquecimento), 
concernente a um empréstimo (se aqui, todas as portas se 
fecham), para salvar a casa paterna dos pais do Pe. Marín. Se 
não conseguirmos ainda ajuda eficaz, penso não haver outra 
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solução que a volta do Padre junto a seus pais por alguns anos, 
a fim de resolver pessoalmente o problema. Então, aguardo sua 
resposta para esse ponto o mais cedo possível, porque o tempo 
de expiração corre rapidamente.

Agora, para o que concerne aos candidatos do grupo promotor 
do MMM, o caso é o  seguinte:

1. Para o que diz respeito ao Pe. Restrepo, tudo indica que vai  
bem. Aguardo para ver seu treino comigo em dois ou três 
cursos nos quais ele me acompanha para que nos casos onde 
os dados sejam positivos e confirmem o que espero dele, estou 
lhe pedindo que possa entrar em contato com seu Provincial 
solicitando respeitosamente que o libere no início do ano 
próximo para assumir meu lugar.

2. Aqui, em Loja (esclareço que esta carta começada em 
Guayaquil, e a continuo em Loja), encontrei um padre 
excelente da diocese de Ávila, companheiro de D. Bellido, e do 
Padre Júlio Jimenez; entusiasmou-se bastante pela vocação 
do Movimento por um Mundo Melhor. Levando em conta 
que seu contrato com Loja (via OCHSA) termina em maio 
do próximo ano, ele me disse que está disposta integrar o 
Movimento por um Mundo Melhor se quisermos acolhê-lo. 
Penso que será uma aquisição e tanto!...

3. Para o que diz respeito ao Pe. Enrique, sacerdote da Navarra, 
de quem já lhe falei um pouco, as coisas estão neste pé: 
tive ocasião de encontrá-lo há uns dez dias. No momento 
se alarmou pelo fato de que eu não estarei mais à frente do 
grupo e me disse que se eu não estiver, ele não teria coragem, 
porque se sente incapaz de agir só.
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Depois de um momento de inquietação (fruto do grande 
respeito que ele tem para o Movimento e de seu medo de que lhe 
faça perder prestígio) e de consultar seu superior daqui do Equador, 
deu-me carta branca para agir como achasse melhor a respeito 
dele, mas insistindo para que por motivo algum se pensasse nele 
para ser responsável pelo grupo no Equador. Era impossível liberar 
o Pe. Enrique antes do mês de maio do próximo ano. Ele trabalhará, 
como ensaio, uns dez dias conosco em dezembro, depois, durante 
a semana da Páscoa do próximo ano.

As coisas estando assim, ele propõe o que segue:

a. Sondar discretamente seu bispo sobre a possibilidade de que 
o ceda;

b. Se houver certa acolhida, dar o passo seguinte, mostrando- 
-lhe a urgência de tempo para a América Latina, pedir-lhe um 
substituto para o Pe. Enrique, o mais rapidamente possível. 
Se isso não for possível, que pelo menos preveja isso para 
maio do próximo ano.

Para o que diz respeito à preparação do Pe. Enrique (e sobre 
esse ponto, sim eu lhe peço que tome isso a sério, porque do 
contrário poderia frustrar essa vocação que penso ser muito boa, 
mas um tanto ansiosa), colocá-lo a trabalhar, no caso em que eu 
não esteja mais no Equador, sob a direção do Pe. Zavala ou do Pe. 
Clemente Gutierrez na Venezuela, até que ele se sinta seguro e 
formado e, uma vez isso ganho, reconduzi-lo ao Equador onde há 
um bom número de padres que o apoiam e outros públicos aos 
quais ele falou em diversas ocasiões. 

Passo agora outro ponto. Isso faz certo tempo (um mês, mais 
ou menos) que liberei quase completamente o Pe. Gonzalez dos 
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trabalhos normais do Movimento para que ele se dedique a atender 
uma petição dos grupos de pais de família, que solicitam à junta 
Militar do Governo que reconheça o direito dos pais de família 
de contar com a instrução religiosa nos grupos de reflexão sobre 
a educação, do Estado. O Núncio também deseja isso e vê com 
profunda simpatia esses trabalhos e particularmente o Pe. Rafael 
cuidando disso. Não creio, entretanto, que todas as estruturas 
eclesiais estejam de acordo com essa iniciativa, e, portanto, 
corremos o risco de ter algum  quebra-cabeça, quando menos 
se espera. Consultamos evidentemente a equipe nacional que o 
episcopado previu para esses problemas educativos e ela achou 
prudente que eu deixe o Pe. Rafael nessa tarefa, e nos disse qual 
o modo de tratar este caso. Veremos tudo o que vai brotar desse 
assunto. Então, esta situação me abriu os olhos sobre o Pe. Rafael. 
Ele se mostrou pessoa hábil e líder eficiente, como ligação e até 
como realizador. Creio que, colocado sob uma direção prudente 
como aquela do Pe. Gonzalez Posada, ele poderia desenvolver 
atividade muito grande... Em compensação na pregação da 
doutrina do MMM, ainda que ele tenha melhorado bastante e que 
se comprometa muito, creio que ficará sempre no termo médio. 
Digo-lhe isso porque ele mesmo me manifestou inquietação em 
duas ou três ocasiões. Levo esse problema a sua consideração.

De tudo o que lhe apresento, o que urge é a resposta ao 
problema do Pe. Marín. Grande abraço a todos os habitantes 
desta casa inesquecível, e no aguardo de sua bênção, eu me 
declaro seu filho afetuoso em Cristo Jesus.
Irmão B. Rueda, fim.
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(Escreve à mão: Esta carta sai de Guayaquil no dia 12 de novembro. 
O trabalho de Loja foi muito bom e começamos com o pé direito 
com o novo bispo porque ele nos pede de irmos frequentemente 
à sua diocese.)

Esta carta do Pe. Lombardi, de 20 de novembro de 1963 comenta 
certas ideias da carta precedente do Irmão Basílio...

“... Eu me alegro bastante pelo trabalho que estão fazendo e do 
qual tenho eco favorável da parte dos bispos. Num retiro aqui, no 
qual tivemos 100 bispos da América Latina durante dois dias, falou-
-se com entusiasmo de sua ação no Equador. Que Deus o abençoe”.

Estou bem contente que intensifiquem os contatos com o 
casal Conto Patiño de modo a preparar pouco a pouco a entrada 
deles na Obra. Entretanto, é preciso que eles estejam mais 
amadurecidos que agora; com efeito, a entrada de um leigo quer 
ratificar uma colaboração já intensa e me parece, por agora, que 
não se possa afirmar deles, ainda que as disposições deles sejam 
excelentes como todo mundo notou aqui em Roma...

Eu sei que os bispos, enquanto conferência episcopal, 
dirigiram-se oficialmente ao Irmão Superior-Geral e ele disse 
que o caso devia ser decidido pelo Provincial do México. Fiquei 
um tanto chocado com esta resposta, sabendo o que se passou 
precedentemente, mas, agora as coisas estão assim...
Riccardo Lombardi, s.j.
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Em nome do Irmão Basílio, o Irmão Raul Coral, da Província da 
Colômbia, trabalhando momentaneamente no MMM, dirige as 
seguintes informações ao Pe. Riccardo Lombardi:

Caríssimo Padre,
Dirijo-me ao senhor com minha respeitosa saudação, em 

nome do Irmão Basílio, para manifestar-lhe o que segue:

O Irmão Basílio foi solicitado a dar um curso aos Irmãos Maristas 
da Guatemala, de 4 a 8 de dezembro, e outro aos Irmãos em São 
Salvador, de 20 a 24; ambos os cursos no espírito do Mundo Melhor.

Ele pede à sua Reverência, que lhe dê a autorização ne-
cessária. Se a resposta for negativa, ele lhe pede para in-
formá-lo via cabo, a fim de anular em tempo a viagem. 
Hoje viajou para Guayaquil para dar um curso a pessoas da Ação 
Católica.

Sem outros detalhes e solicitando ajuda de suas orações, sou 
seu com afeição. No Cristo,
Ir. Raul Coral B.

O Padre Lombardi nos surpreende em sua carta de 30 de novembro: 
teria preferido que Basílio não fosse à Guatemala. Uma vez que era 
muito tarde, pede que ao menos o retiro de São Salvador não seja 
dado pelo Irmão Basílio. O motivo é que há já na cidade uma equipe 
do Mundo Melhor e é esta equipe que deve fazer o trabalho. Basílio 
se explica numa carta de 11 de dezembro, enviada de Quito. Há 
como algo de inquietação, mas também uma clara disposição de 
colocar a vontade de Deus acima de qualquer coisa.
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Estimado e Rev. Padre,
Assim que cheguei da Guatemala encontro sua carta e sua 

opinião sobre minha viagem à América Central. Isto e outros 
problemas levam-me a escrever-lhe de imediato. Leio com muita 
atenção suas observações e, escrevendo esta carta para lhe expor 
o estado das coisas, quero antes de tudo lhe dizer imediatamente 
que aceito qualquer ordem que me dê,  na compreensão de que 
as aceitarei com toda retidão e consciência de coração, sem que 
isso me incomode, me altere ou me desagrade, qualquer que seja 
a ordem.  Se me permito esclarecer as coisas, é porque elas não 
foram apresentadas pelo Irmão Raul (de quem não pude ver a 
carta) e, além disso, outras circunstâncias surgiram.

Eis as circunstâncias:
1. Faz meses que eu tinha recebido um pedido do Rev. Irmão 

Provincial, da Província do México, para ver se poderia animar 
um curso para os Superiores de Cuba-América Central, e outro 
curso a outros Irmãos. As datas que ele me indicava eram nos 
meses de dezembro-janeiro ou novembro-dezembro (sujeitos 
a mudanças). Como então o calendário estava já preenchido 
para essas datas e com tendência a se carregar sempre mais 
e levando em conta que eu teria de me ocupar com a equipe 
nacional antes de minha partida para o México, eu havia 
recusado o pedido.

2. As coisas estando assim, chegamos à data de 22 de novembro 
(se bem me lembro). Então, de volta do curso que havíamos 
dado em Ambato aos Padres dominicanos encontrei em 
Quito o Irmão Leôncio (Vigário-Geral no Instituto) e o 
Irmão Provincial da Província de Cuba-América Central. Eles 
estavam no Equador em viagem imprevista. Neste encontro 
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surge de novo o pedido do Irmão Provincial... e como 
aconteceu que o trabalho programado com o Movimento 
das Famílias Cristãs (um curso fechado) tinha sido anulado 
para essas datas, eu estava livre para trabalhar. Isto me fez 
aceitar o curso e também por motivos de oportunidade e de 
conveniência que explicarei depois. 

3. Esses motivos de conveniência eram que o Irmão Leôncio, 
Vigário-Geral, me fez ver que valia a pena aceitar os cursos 
porque, de volta ao México, eu não poderia dá-lo facilmente 
por ver-me ligado a uma comunidade particular. Ele pensava 
também que minha aceitação era útil. Por outro lado, me 
fez saber que o Conselho geral do Instituto não tinha se 
oposto a que no meu lugar outros Irmãos aptos, que os 
Provinciais cedessem, pudessem entrar no Movimento. A 
viagem me proporcionaria ocasião de pôr-me de acordo com 
o Provincial, e de lhe pedir algum Irmão e ver, passando por 
Cali, o Provincial da Colômbia para solicitar o Irmão Raul que 
já voltara à Colômbia desde o mês de dezembro.

4. Por outro lado, acreditei não atrapalhar em nada os trabalhos 
de Cuba-América Central, pois sabia que os Irmãos haviam 
pedido um curso de exercícios aos Padres da equipe da América 
Central. Além disso, o curso que eu ia dar não era de modo 
algum dos exercícios, mas um curso especial para os Superiores 
maristas e outro para os outros Irmãos, dado por um membro 
do próprio Instituto (devido aos temas próprios  previstos), 
ainda que se aproveite desses temas para encaixar a mensagem 
eclesial. Nesse sentido, eu pensei que não atrapalharia em 
nada os Padres, que era um curso que o Instituto não lhes 
tinha pedido de dar, e que ao contrário poder-se-ia graças a 
esse curso encaixar indiretamente as obras maristas.
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Tais foram os motivos que me levaram a aceitar e a fazer em 
caráter de urgência; algumas horas depois que soube das coisas, 
pedi ao Irmão Raul de escrever – e depois desta conferência 
parti com eles para Guayaquil – para lhe comunicar  a viagem e 
submetê-la à sua decisão. Foi precipitado, sem dúvida, mas não 
por nossa falta.   

Eu fui a Guatemala e dei aos superiores o curso de três dias. 
Estive de acordo com o Provincial de dar o curso em São Salvador 
dos dias 19 a 23 de dezembro. Isto é o que quero lhe submeter 
agora para sua opinião diante dos novos esclarecimentos.

É bem possível que me cedam, para que entre imediatamente 
no Movimento, um dos melhores Irmãos da Província de Cuba- 
-América Central. Esse Irmão, se cedido (tenho esperanças) e se 
o senhor não dispuser de outro modo, viria para ter um tempo de 
treinamento comigo no Equador. Desse modo, se me retirarem, 
ele ficaria para reforçar o grupo, e se me deixarem, ele poderia 
estar em qualquer centro. (Isto, evidentemente, é apenas uma 
sugestão de minha parte... Quem decide é o senhor em tudo 
quanto lhe diz respeito). Eu penso somente na conveniência 
de que ele se forme num lugar onde se possa torná-lo capaz; 
entre os lugares que me parecem agora preencher esta condição 
encontram-se: o Equador, o Peru, a Venezuela e o México. O 
México oferece dificuldades porque é espanhol. Falarei mais 
adiante nessa carta da conveniência de que venha ao Equador.

Falei com o Provincial de Cuba-América Central e, estivemos 
de acordo em pensar e de voltar ao assunto, quando do meu 
retorno de São Salvador, mas ele se mostrou favorável e até 
me deu o nome do Irmão que cederia, dizendo-me que era o 
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que a Província tinha de melhor. É um Irmão preparado, ativo, 
bem dotado, especialista em psicologia, muito aberto a todas 
as nossas ideias. Disse ao Provincial que, se for cedido, que 
seja imediatamente depois de minha viagem a São Salvador 
para que ele venha comigo. Eu não quero nem posso dar como 
certa esta cessão, mas vejo-a como muito provável. Deus o dirá. 
Em compensação, minhas démarches com o Ir. Provincial da 
Colômbia para obter o Ir. Raul (que tinha se adaptado, entrado 
em acordo, e que tinha agradado aos auditores e se encontrava 
em tratativas com os pais) falhou. Havia grande desejo de ele 
vir. Será preciso, de qualquer modo, tê-lo presente para voltar 
à carga em algum momento. O Provincial o recusou porque já 
o havia escalado em um compromisso com os jesuítas e com a 
Javeriana de Bogotá, como professor nessa universidade e que 
era impossível liberá-lo. Em troca, me disse se inclinar em me 
ceder outra pessoa, não agora, mas em julho de 1964. É preciso 
estar atento...  

Diante de todos esses dados, pensei há tempo, durante a noite 
diante do Senhor, o que fazer, sem cancelar minha viagem, pegar 
ao pé da letra suas indicações ou escrever-lhe para esclarecer 
a situação e manter de modo condicional o compromisso. De 
repente, decidi optar pelo primeiro. Depois, na meditação, eu 
escolhi o segundo.

Gostaria de insistir que não se trata de apresentar fatos 
consumados. Nesse momento, escrevi a São Salvador indicando 
ao Irmão Provincial a situação e dizendo-lhe que mesmo não 
anulando o plano, de mantê-lo de modo condicional, mas que 
esteja prevenido no caso de resposta negativa de minha parte, 
o que poderia lhe chegar via cabo, anulando tudo, e isso poderia 
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acontecer mesmo às vésperas do curso. As coisas estando nesse 
pé, coloco a carta no correio. Se não receber resposta de sua 
parte, considero a viagem a São Salvador como aprovada. Em 
caso contrário, envie telegrama aqui, ao convento das Madres 
do Bom Pastor. Viajarei daqui na quarta-feira (18) ao meio- 
-dia. Um telegrama de sua parte anularia minha viagem. Nos 
encarregaríamos de pagar o telegrama, pedindo o dinheiro ao 
Irmão Provincial de Cuba. Quanto a isso, nada a temer. Basta que 
o telegrama diga: Viagem negativa, Lombardi.

Insisto de novo para que minha viagem não condicione a 
cedência do Irmão, nem que minha ausência de São Salvador 
não determine que ele não o ceda; em compensação creio que é 
elemento muito sério para uma doação possível.

No que diz respeito ao Pe. Restrepo e ao Pe. Enrique lhe 
escreverei uma vez feita a experiência de trabalho com eles em 
Cuenca e em Loja. Imagino que, depois disto, será preciso pensar 
seriamente em pedí-los ao Provincial deles e ao Bispo. 

Quanto a mim estou nas mãos de Deus, disposto ao que Ele 
decida sobre mim, segundo sua vontade.

Na espera de sua bênção e de sua decisão, envio-lhe um 
grande abraço e a todos da casa central. Afetuosamente seu filho 
em Cristo,
Ir. Basílio Rueda, fms.
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À leitura dessas explicações, o Pe. Lombardi vai dar, dia 18 de 
dezembro de 1963, uma resposta  compreensiva e de renovada estima:   

Meu caro Irmão,
Sua carta de 11 de dezembro trouxe-me explicação satisfatória 

de seus compromissos fora do Equador. Fiquei um tanto surpreso, 
pelos motivos que encontrou na minha carta; mas agora entendi 
toda a história, e que agiu com muita prudência.  

Sua carta chegou a Roma na tarde de 17 de dezembro, dizendo 
que viajaria no dia 18 para São Salvador se eu não mandasse 
telegrama antes, e estou persuadido que viajou e sentido minha 
afetuosa bênção. 

Que Deus o abençoe, meu caro, por todo compromisso com o 
qual continua seu trabalho. Tive ecos emocionantes de sua ação. 
Em particular, Mons. Benigno Chiriboga que se tornou agora 
bispo diocesano, contam-me cenas emocionantes de seu curso 
às religiosas.

Estou muito contente que se tenha esforçado para angariar 
outros elementos para o grupo. Tomei nota dos nomes 
mencionados. Quanto ao Irmão Raul, aflige-me o terem 
tirado após uma colaboração tão prometedora. Mas mantenho 
esperança de que, para julho de 1964, o Provincial da Colômbia 
queira verdadeiramente ceder outro no lugar dele. Agora, fico na 
espera de saber o que aconteceu em São Salvador, sempre para o 
que diz respeito ao problema delicado das vocações.

Anexo-lhe aqui um documento muito importante. No Concílio, 
trabalhamos em contato com muitos bispos e finalmente um grupo 
de 15 bispos do México assinaram o acordo. Com este relatório 
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compreenderá os desdobramentos que estão no horizonte. Se os 
bispos nos querem verdadeiramente para formar os apóstolos 
depois do Concílio e assumem a responsabilidade de achar os 
elementos que devemos guiar, pode chegar um período diante do 
qual a situação atual terá sido apenas a história da infância.

Rezemos e resistamos. O plano do Senhor parece tão grande 
e desproporcional à nossa pequenez.

Colho a ocasião para lhe expressar, como aos outros queridos, 
os desejos afetuosos para o Natal e Ano-Novo.

Recebi carta do Pe. Marín na qual pede para festejar no Natal 
a entrada dele na Obra. Do meu lado estou muito contente que 
isso aconteça. Mesmo que minha carta chegue um pouco depois, 
nós o consideramos na Obra a partir deste dia. Por parte de seu 
bispo, seu caso é tão heroico que não devemos estranhar se ele 
se retirar. Aliás, temos a alegria de contar no nosso grupo com 
uma alma tão humilde e tão bela. Eu não respondo pelo Pe. 
Marín diretamente, mas, por favor, agradeça-lhe pelas suas belas 
disposições e exprima-lhe meus desejos e minhas bênçãos.

Em Jesus, com muita afeição para cada um de vocês, seu
Riccardo Lombardi.  

P.S. Por favor, agradeça em meu nome e apresente os desejos 
mais santos à excelente superiora do Convento que os acolhe 
com tanta fraterna hospitalidade.
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Basílio está cheio de atividade e já às vésperas de deixar o 
Movimento, ao menos crê ele, quando responde ao Pe. Lombardi, 
dia 29, dezembro de 1963. É edificante ver como está atento em 
formar os novos Padres na busca de alguém que possa substituí-lo 
como responsável e multiplica suas iniciativas para encontrar novas 
vocações. Ele nos passa também sua visão de todo o trabalho do 
Movimento: “uma revolução cristã” que toca todas as forças vivas 
de uma nação, e sua responsabilidade consiste em “fazer nascer o 
entusiasmo por esta revolução cristã”.417

Caríssimo e Revmo. Padre,
Envio-lhe estas linhas de Cuenca, onde com o Pe. Enrique estou 

dando um curso de exercícios a 140 religiosas de 14 comunidades, 
ou, melhor dizendo, de 14 congregações. Neste momento, o Pe. 
Marin se encontra em Loja com o Pe. Restrepo dando um curso a 
religiosas. A ambos pedi que se pusessem em contato com o Pe. 
Julian d’Ávila e de fazê-lo trabalhar no curso que eles dão, e de 
comunicar-lhe a notícia  de sua doação ao Movimento da parte 
do bispo d!Avila. Suponho que sua chegada se dará no momento 
quando terminar seu contrato com a diocese de Loja.

Concretamente, temos três padres muito bons, dispostos a entrar 
na Obra promotora: Pe. Julian, Pe. Restrepo e Pe. Enrique Mendibil.

O Pe. Restrepo assemelha-se verdadeiramente a um homem 
de Deus e muito prudente. Poderia vir a ser diretor.

O Pe. Enrique é muito bom espiritualmente, é o mais dotado 
dos três.... Ele está dando muito bem as meditações que eu lhe 

417  Fazer nascer o entusiasmo pelo Cristo e pela Igreja é outra característica da 
personalidade de Basílio.
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confiei neste curso, o que, é preciso notar, não é fácil conseguir 
sucesso assim da primeira vez.

O Pe. Julian provavelmente é aquele que se sente o mais de 
acordo com as ideias; mas, até o presente, não sei que sucesso ele 
teria na apresentação das ideias.

Para o que me diz respeito, a menos que alguma coisa 
imprevista se apresente, tenho ordem de meu Provincial de 
voltar no dia 26 de janeiro. Ele me pediu de ficar no Equador 
para representar a Província Marista do México no Congresso 
dos Educadores Católicos de Quito, que acontecerá de 19 a 26 de 
janeiro. E na lista das colocações da Província Marista do México, 
estou nomeado, para o ano de 1964, para a casa de formação 
superior de Querétaro, encarregado de quase todas as matérias 
de filosofia do programa. Isto me faz compreender, a menos de 
uma mudança brusca, que minha permanência no Movimento 
está considerada como terminada pelos meus superiores. Penso 
que é inútil lhe dizer que para mim é um sacrifício..., mas isto 
é para mim, no momento, a vontade de Deus e devo aceitá-la 
totalmente. O que me faz mais mal, é que nenhum outro Irmão 
foi dado para tomar meu lugar no Movimento. Eu não sei se 
meu Provincial já lhe escreveu informando-o oficialmente da 
minha saída do Movimento, decidida por meu Instituto. Nesse 
assunto creio que deve pensar em acelerar as iniciativas no que 
diz respeito à equipe nacional:

a. Escrever ao Provincial dos Claretianos (que o estima muito), 
em Bogotá, fazendo pressão, dados os fatos, para que o Pe. 
Restrepo seja cedido totalmente ao Movimento.

b. Fazer pressão com o bispo do Pe. Enrique para obter sua cessão 
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pelo meio do ano, quando o curso do seminário termina.
c. Do Pe Julián, nós aguardamos os resultados deste curso que 

ele dá em Loja.

Continuo esta carta dia primeiro de janeiro (Um alegre ano a 
todos os membros da casa)... (e também a Mons. Romero de quem 
recebi com alegria a carta, que responderei proximamente).

Estou muito contente com sua carta que acabo de receber, 
portadora da notícia do México. É uma profunda satisfação e ao 
mesmo tempo ocasião de desejos para que a fórmula motive as 
demais conferências episcopais latino-americanas.

Em presença de coisas tais como procedem para mim, creio dever 
entoar o cântico de Simeão, ao menos por agora: mas sabe se amanhã 
ou depois de amanhã eu for de novo chamado ao Movimento me 
achará disposto a um compromisso maior que o desta vez.

Tenho uma boa notícia a lhe dar. Observei e treinei o Pe. 
Enrique. Ele está fazendo extraordinariamente bem, fiel à linha. 
Será magnífico mensageiro do Movimento por um Mundo 
Melhor. Como seria bom se o obtivéssemos de seu bispo lá pela 
metade do ano. Passarei ao Pe. Marín sua carta, que acabo de 
receber, onde encontrará a informação de que a entrada dele na 
Obra será no dia 5 de janeiro.

Acabo de receber a carta do Pe. Julián; ele já recebeu a notícia 
de que seu bispo no-lo cede. Ele aceita isso com reconhecimento 
e como, no corrente ano, deve partir para visitar a mãe doente, 
na Espanha, ficará na Europa, e depois de um tempo com ela, vai 
colocar-se à sua disposição para o Movimento por um Mundo 
Melhor. Seria preciso aproveitar para que ele se prepare na 
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Granja antes, e depois em Roma. Ele me pede apenas que seja 
reservado, para que o bispo de Loja não saiba, porque o bispo 
ama demais esse padre e isto lhe causaria muita pena, se ele se 
retirar da sua diocese.

Devo lhe dizer que não fui a São Salvador, porque ao mesmo 
tempo em que lhe escrevi,  escrevi também ao Provincial desse 
país dizendo-lhe que se não cedesse um Irmão para o Movimento, 
minha viagem lá não teria finalidade, dadas as diretivas que tinha 
de sua parte. Às vésperas de minha partida recebi um telegrama 
dizendo-me de suspender minha viagem para o curso. Numa carta 
posterior ele me explicava que estava disposto a ceder um Irmão, 
mas o Vigário-Geral lhe disse que não teria apoio do Conselho geral, 
de modo que minha partida estava condicionada à cedência: ele me 
disse que com bastante pena se via obrigado de anular o curso.

A esta altura peço-lhe agora outra licença. Está motivada 
por um pedido e uma necessidade. Um pedido do Irmão 
Provincial da Colômbia, amigo íntimo do Movimento (quase 
toda Província fez uma ou duas vezes os exercícios), para que eu 
dê um curso de “Jornadas Maristas” no espírito do Movimento ( 
alguma coisa em grande parte do Instituto). Que ele me indique 
uma data anterior aos 22 de janeiro. Minhas possibilidades de 
dar são as datas entre 8 e 18 de janeiro. Dia 19 devo estar em 
Quito para o Congresso dos Educadores. Ao lado deste pedido 
há uma necessidade de reunir o necessário para minha viagem 
ao México. A rigor, eu poderia pedi-lo à minha Província, mas 
isso não vem ao caso, porque eles já pagaram a viagem de ida 
e volta a Roma há dois anos. Pensar que a equipe nacional do 
Equador a pague seria loucura porque nossa situação econômica 
é absolutamente incapaz. O Ir. Provincial da Colômbia, numa 
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das viagens anteriores, me passou para esta viagem ao México 
1000 pesos. Se não me engano não são suficientes, mas devo 
recorrer a ele de novo por outra doação que na sua bondade me 
faria. Mas ser-me-ia difícil de lho pedir recusando sua petição. 
Aguardo do senhor, e no mais curto tempo, me faça conhecer 
sua opinião neste assunto. Uma carta urgente.

Finalmente, permito-me uma pergunta: estou bem contente 
dos novos passos do Papa  que recebe a Obra de promoção. 
Mas vendo as diretivas para um trabalho ascético no domínio 
espiritual somente, sem os aspectos políticos etc., parece-me que 
isto estabelece uma linha um pouco diferente da Emergência? E 
me pergunto: devemos abandonar a Emergência? E as pessoas 
nas quais havíamos feito nascer o entusiasmo por uma revolução 
cristã que se encarna nos domínios sócioeconômicos: laicos, 
políticos, economistas, programadores, empreendedores etc.,  
como devemos nos comportar em relação a isto?

Um grande abraço a todos os habitantes da casa. Felicitações 
e grande abraço ao Pe. Chema e toda minha alegria pelo grande 
êxito do curso Pro Ecclesia (que ele me perdoe se por agora não 
respondo à carta dele).

Na espera de uma resposta de sua parte, de sua mão ou da mão de 
outra pessoa, seu filho cheio de afeição e no aguardo de sua bênção.

Irmão Basílio Rueda, fms.

P.S. Poderia ser que a recomendação vinda da Secretaria de Estado ou 
do próprio Papa ao Superior-Geral dos Irmãos Maristas abra as portas 
para que o México, a Colômbia e a Guatemala deem três ou quatro 
magníficos Irmãos. Senão, deveremos esperar tempos melhores.
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Nesta situação crítica, dia de 8 de janeiro de 1964, o Pe. Lombardi se 
dirige ao Irmão Charles- Raphael. Ele não poupa elogios ao Ir. Basílio.

Reverendíssimo e caro Irmão,
Guardo impressa na memória a afetuosa impressão do encontro 
convosco quando vim encontrar-vos na nova Casa-Geral e tivestes 
a bondade de me acompanhar nesse novo edifício que para mim 
está ligado a tantas lembranças. Como eu vos havia dito em 
particular, tenho pensado longamente que este edifício poderia 
acolher as assembleias do futuro Concílio e falei disso longamente 
com o Papa Pio XXII.418 Deus dispôs de outro modo...

Vos escrevo agora pelo mesmo problema sobre o qual tinha vindo 
vos falar. Trata-se do Ir. Basílio Rueda que está trabalhando com 
muitos frutos como chefe de grupo apostólico por um Mundo 
Melhor, no Equador.

Como eu vos disse de viva-voz, corremos verdadeiros riscos de 
dever fechar a célula naquela nação se o Irmão for retirado, já que 
neste momento não temos possibilidade de substituí-lo. Eu disse 
aos bispos do Equador presentes no Concílio de irem oficialmente, 
em nome da Conferência,  pedir-vos de ter a caridade de conceder 
um prolongamento da estada de Basílio no MMM.

Dado que as semanas e os meses passam, eu ficaria feliz de ter uma 
resposta definitiva. Os bispos me disseram que havíeis feito alusão 
e que a decisão estava entre as mãos do Provincial do México. 
Eu queria ficar tranquilizado, isto também para poder montar os 

418  Passagem pouco clara. Se se trata do edifício da Casa-Geral, o Pe. Lombardi 
só pôde vê-lo o mais cedo em 1961. Ora, Pio XII morreu em 1958. De que papa, se 
trata? De que Concílio, se trata?  Porque o Pe. Lombardi falou efetivamente  muitas 
vezes a Pio XII da necessidade de um Concílio. Mas aqui as datas não se enquadra.
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planos sucessivos. Quanto ao Ir. Provincial, ele havia sido generoso 
e de seu lado ele não havia mostrado nenhuma dificuldade.

Posso confirmar uma vez mais que o eco que recebi dos bispos 
sobre o trabalho do Ir. Rueda é verdadeiramente muito bom. 
Considero que ele está fazendo um bem enorme a muitas 
categorias sociais. Como eu vos disse de viva-voz, penso que é 
também uma ocasião maravilhosa para que vossa vocação de 
Irmão seja mais apreciada pelo clero e por tantas outras forças 
leigas que nos veem trabalhar.

No aguardo de uma boa notícia que me tranquilize por esta 
célula tão ativa e tão abençoada pelo Senhor, ofereço-vos meus 
votos os mais afetuosos de um novo ano. Vosso em Jesus, com 
afeição e vivo reconhecimento,
Riccardo Lombardi, s.j.

A resposta do Irmão Charles-Raphael segue dois dias mais tarde, 
dia 10 de janeiro de 1964:

Reverendíssimo Padre,
Acabo de ler sua carta de 8 de janeiro passado, e respondo-lhe à 
volta do correio.

Lembro-me claramente do que me havia falado a respeito 
do caro Irmão Basílio Rueda e do desejo que expressou de 
conservá-lo ainda por mais tempo no Equador. Da mesma 
maneira, recebi a visita de dois bispos de que falou na carta, e 
o senhor mesmo citou a resposta  que eu lhes dei. Além do mais 
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recebi carta insistente de religiosas do país para que o Irmão 
não seja retirado no final dos três anos previstos. Transmiti os 
três pedidos regularmente ao nosso caro Irmão Vigário-Geral, 
encarregado especial de nossas obras no México e de algumas 
escolas que tivemos que abrir no Equador, pedindo-lhe de ver 
com o Irmão Provincial do México Central o que se poderia fazer 
nesse caso particular.  Da parte desses dois superiores, não ouvi 
mais nada no que diz respeito ao Irmão Basílio Rueda. E este não 
me escreveu depois da saída dele de Roma: nem mesmo sei onde 
ele se encontra atualmente.

Se o caro Irmão Provincial está de acordo em manter o Irmão 
Basílio Rueda no seu apostolado especial no Equador, não haverá 
nenhuma oposição de nossa parte. Eu vou transmitir hoje mesmo 
sua nota e premente pedido a nosso Vigário-Geral e ao Irmão 
Provincial, para que eles lhe respondam diretamente.  Desejo 
vivamente que esta resposta lhe agrade plenamente.

Creia, Reverendíssimo Padre, no meu religioso devotamento no Senhor
Irmão Charles-Raphaël.

Na manhã seguinte, dia 11 de janeiro, o Pe. Lombardi revela ao 
Irmão Basílio sua emoção ao vê-lo partir:

Meu caro,
...Sinto uma profunda emoção constatando que o fim de sua 

estada entre nós se aproxima... Se deve nos deixar, saiba que toda 
a Obra o segue com emoção muito grande. Além do mais, espero 
que no México possa ajudar, ainda que de forma limitada, devido 
aos trabalhos que certamente os Superiores lhe confiarão, e que 
realizará com o zelo que todo mundo lhe reconhece daqui em diante. 
Caso deva de fato partir, penso que é necessário, no momento, 
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suspender nosso trabalho no Equador. Tenha, pois, a bondade de 
escrever uma cartinha aos bispos, dizendo-lhes de minha parte que 
recebeu ordem para essa suspensão porque o grupo não poderia 
continuar como nas condições atuais. – R-Lombardi.

O Pe Lombardi está tão convencido que sem o Irmão Basílio a 
Equipe do Equador não pode mais continuar que ele dá ordem de 
enviar um dos colaboradores, o Pe. Gonzalez ao Peru e outro, o Pe. 
Marín, à Colômbia.419

O Irmão Basílio responde com emoção diante dos sentimentos 
do Pe. Lombardi, enquanto está fazendo as malas para voltar ao 
México. Reconhece que no Movimento adquiriu um amor à Igreja 
que não o deixará mais. A carta é datada de 27 de janeiro de  1964.

Estimado e inesquecível Padre,
Mil obrigados por sua carta que encontrei à minha volta da 

Colômbia. Foi-me impossível responder-lhe durante os dias do 
Congresso dos Educadores que aconteceu em Quito e ao qual o 
Ir. Provincial me havia dito de assistir como representante da 
Província Marista do México. Tive aí muito trabalho porque me 
atribuíram o encargo de relator da Primeira Comissão (Adaptação 
da educação para o desenvolvimento da América Latina). 

Sou-lhe reconhecido por sua carta. Encontro nela o coração 
de pai que sofre com minha saída. Acho que experimento a 

419  Situações posteriores mostram que o Irmão Basílio é homem que gera con-
fiança: quando se trata de fazer luz sobre o caso do Pe. Clemente, na Venezuela, 
de relançar o MMM no Chile, onde o arranque havia sido infeliz, ou quando em 
1990-1991, tratar-se-á de encontrar alguém que dirija a primeira sessão dos for-
madores maristas na Villa Sorriso, perto de Rocca di Papa. Ele é pessoa otimista, 
lúcido e seguro e, sobretudo, enraizado em Deus.
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mesma coisa e isto será sempre mais forte à medida que o dia 
chega e que devo deixar esse trabalho, estes companheiros (aqui 
em Roma e no mundo). O que não cessarei, será de dar minha 
vida trabalhando formaliter pela Igreja, aonde quer que esteja. 

O curso que demos aos Irmãos em Santa Rosa foi 
extraordinário, Deus seja bendito.

No que diz respeito aos passos que me indicou para o 
Movimento no Equador,  todos foram dados. Falando à Conferência 
episcopal, liguei meu relatório sobre o Equador (fruto de uma 
visão de dez meses de trabalho frenético de toda a equipe) à 
notícia de minha saída e ao fechamento provisório do Movimento 
por um Mundo Melhor (Obra promotora no Equador). Após ter 
consultado Monsenhor, o Núncio, ele me pediu que apresentasse 
um relatório franco à Conferência episcopal sobre o que eu tinha 
visto no Equador. A cópia do essencial do que disse, durante meia 
hora falando aos bispos, encontra-se numa folha à parte. No fim 
da minha exposição, sua Excelência o arcebispo de Guayaquil 
me disse que a Conferência estava em conversação para pedir 
a meu Provincial um prolongamento (por tempo indefinido) da 
minha estada no Equador. Eu lhe respondi que estava nas mãos 
de Deus por tudo aquilo que a Providência podia dispor. Mas lhe 
disse também que em aceitando que eles façam as démarches 
que julgassem oportunas, eu me permitia observar que não 
havia razão de ficar no Equador, caso eles não cedessem à equipe 
uma série de padres que sentem uma vocação especial pelo 
Movimento, já que no fim de um ano o mesmo problema voltaria. 
Disse-lhes que não pedia o Vigário-Geral de cada diocese, mas 
um padre com o espírito, as qualidades, e sobretudo a vocação ao 
MMM. Eu me permiti nomear imediatamente como candidato o 
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Rev. Padre Enrique de Guaranda. Imediatamente todos os bispos 
voltaram-se para o Mons. Rada, bispo de Guaranda, para lhe 
dizer de ceder o Pe. Enrique. Ele confirmou o que eu havia dito 
sobre as qualidades do padre e prometeu que o pediria ao bispo 
de Pamplona. Então eu intervim para que pedissem, em nome de 
toda a Conferência episcopal, uma equipe de dois ou três padres 
para esse trabalho. Falando de novo disse que se pedissem três 
espanhóis era preciso colocar outros tantos equatorianos para 
não provocar ressentimentos.

Em outras palavras, parece que o futuro do MMM se apresenta 
bem. Os bispos o amam e o apreciam; entre os políticos e os 
intelectuais que tiveram contato com ele goza de grande crédito. 
As religiosas o amam quase com paixão e entre os padres e os 
religiosos começou a se ganhar adeptos.

De modo não oficial, posso dizer que a Conferência episcopal 
reagiu muito favoravelmente a meu breve relatório. Em particular, 
perguntei a Mons. Proaño e ele me disse que aquilo que falei 
lhe pareceu muito prudente e muito pertinente, que isso 
tinha deixado boa impressão e que era assim que deveria falar. 
Mons. Victor Caraigordobil me disse que, quando entrou, tinha 
encontrado os bispos muito emocionados, o que de verdade pude 
também observar pessoalmente. Depois saí, veio me ver, se bem 
me lembro, Mons. Echeverria, no secretariado e deu ordem de 
enviar um telegrama ao meu Provincial e depois uma carta. Pedia 
se insistentemente que me deixasse um ano a mais no Equador:

 - considerado o estado explosivo do país;
 - dada à necessidade de fazer um plano nacional e de formar 
uma equipe que o realize; 
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 - e visto que o senhor dava ordem de suspender o MMM, quando 
de minha saída para o México.

Agora estamos no aguardo da resposta. Já antes eu tinha 
recebido do Provincial minha colocação para lecionar quase todas as 
matérias de filosofia na nossa principal casa de formação do México, 
a passagem de avião, com a possibilidade de eu ir ver os cursos de 
capacitação social universitária que dá o Pe. Aguirre, quer seja na 
Venezuela ou no Panamá, na minha viagem de volta ao México.

As coisas estão assim (como vê, estamos ainda na obscuridade), 
mas tudo está pronto:

1. A Conferência episcopal está informada do possível 
fechamento e espera a resposta de meu Provincial.

2. Ao mesmo tempo em que esta carta parte, seguem também as 
cartas que anunciam a possível chegada dos Padres Rafael e 
Marín ao Peru e à Colômbia, segundo suas orientações.

3. Avisamos a Reverenda Madre do Bom Pastor e lhe 
comunicamos toda sua gratidão e estima. Ela sofre no coração 
por nossa partida.

4. Resolvo tudo como se devesse partir. Já enviei uma série de 
coisas ao México. Vou aguardar aqui até 4 de fevereiro. Partirei 
então para Caracas para seguir o curso de capacitação social. 
Se durante esse tempo não tiver recebido de meu Provincial 
ordem de voltar ao Equador, partirei para o México. Escrevi 
a meu Provincial pedindo-lhe que se mudar de ideia sobre 
minha última colocação, bastaria que me avisasse por um 
duplo telegrama, um a Quito e outro a Caracas.

Como vê, estamos em plena incerteza, mas abandonados e 
confiantes entre as mãos de Deus. Que somente seja feita sua 
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santa vontade e que nós, os homens, não a alteremos. Se devo 
partir e, amanhã ou depois de amanhã, o Movimento tenha de 
novo necessidade de meus serviços e se o senhor me chamar e 
os superiores me deixarem, estarei incondicionalmente a suas 
ordens mesmo que seja para zelar de seu Centro Internacional.

Respondo agora a diversas de suas ponderações:

1. O Pe. Julián Sai já partiu para Ávila porque a mãe dele está 
muito doente. Seria bom que escrevesse ao bispo de Ávila. Eu 
também escreverei a ele.

2. Para o que diz respeito ao preço de nossas viagens no caso 
em que deveríamos partir, não será coisa difícil. Para mim 
é minha Província e a Colômbia que me pagam. Os Padres 
Marín e Rafael que viajariam por terra ou por avião nacional, 
gastariam soma módica que eles notificariam depois... 

Por agora é tudo. Saudações cordiais a Mons. Romero, 
responderei à carta dele dentro de três ou quatro dias. Saudações 
mais que afetuosas a todos os inesquecíveis padres do Centro, 
de quem guardo boa lembrança de cada um... às religiosas, 
tanto àquelas da Obra quanto às Madres Salvatorianas, e aos 
simpáticos membros do pessoal de serviço.

Renovando-lhe toda minha filial afeição e minha gratidão, 
aguardo sua bênção de joelhos, enquanto continuamos cheios 
de esperança e entregues nas mãos do Senhor. Que Ele nos faça 
ver sua santa vontade. 
Irmão Basílio Rueda, fms.

P.S. Caso os superiores noticiem a licença que a Conferência 
episcopal equatoriana pede, creio conveniente que escreva uma 



Homem de Deus526

carta final aos superiores agradecendo-lhes pelos três anos de 
cedência que eles fizeram de mim ao MMM. Seria um modo de 
ficar em bons termos para o futuro e além do mais penso que meu 
Provincial o merece verdadeiramente. Eu continuo acreditando 
que as coisas não dependem dele. 

 (Segue no caderno 16).          
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A tão esperada permissão finalmente chegou e o Padre. Lombardi 
a comunica ao Irmão Basílio, dia 14 de fevereiro de 1964 numa 
mensagem repleta de alegria.

“Alleluia! Alleluia! Alleluia!”
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Caderno 16
Basílio no 
Mundo Melhor 
e no Escorial
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Este caderno 16 dá continuidade ao período da vida do Irmão 
Basílio, quando trabalha no Movimento por um Mundo Melhor, 
depois que recebeu permissão para continuar por mais um ano, 
de fevereiro de 1964 a março de 1965. É a continuação normal 
do caderno 15 e cobre também o período em que o Irmão Basílio 
está na Espanha como Mestre do Segundo Noviciado, de julho de 
1965 ao início de 1967, em Siguënza, e depois no Escorial.
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O Assistente de língua espanhola telefonou-me comunicando 
que, por renovada pressão  dos bispos do Equador sobre o 
Provincial, a prorrogação que tanto almejávamos foi outorgada. 
Exatamente nestes dias recebi uma carta do bispo de Riobamba, 
que me passava, em caráter confidencial, a decisão da Conferência 
episcopal equatoriana de formar um grupo apostólico, segundo 
o pacto que foi assinado pela primeira vez pelos bispos do 
México. Não recebi confirmação oficial a esse respeito por parte 
do secretariado da Conferência, e confesso que num primeiro 
momento fiquei tão penalizado por saber que você estava se 
retirando. Agora, ao contrário, percebo como Jesus organizou 
tudo de maneira maravilhosa. O ano de prorrogação que lhe foi 
concedido servirá certamente para colocar em ação o grupo dos 
padres do Equador. É o que almejo de todo coração...

Li com vivo interesse tudo quanto enviou aos bispos no 
relatório. Que Deus o abençoe! Percebo que o Senhor lhe deu 
muitos talentos para poder exprimir julgamentos sérios sobre a 
realidade, mas orientando igualmente para soluções adequadas. 
Vamos em frente, coragem, dada a boa disposição dos bispos, 
e tentemos colocar a Obra em movimento, como se viesse dos 
bispos, além do papa...

Comunico-lhe desde já que, provavelmente, será necessário 
que vá ao famoso curso de seleção no México. O demônio se 
interpôs de maneira furiosa contra o grupo mexicano. Por certo, 
porque ele teria entendido que lá ocorreria um desenvolvimento 
imenso para benefício de muitas outras partes da Igreja. É bem 
provável que não tenham condições de oferecer esse curso com 
os elementos disponíveis no lugar; é por isso que penso apelar ao 
Irmão Basílio, se de fato não for possível encontrar outra solução, 
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e rogo-lhe de aceitar a proposta sem hesitar. Serão certamente 
uns 20 dias, entre 15 de abril e 15 de maio...
Riccardo Lombardi, S.J.

De Quito, o Irmão Basílio, que ignora tudo, envia uma carta ao 
padre Lombardi, dia 16 de fevereiro de 1964.

Meu mui estimado e Rev. Padre,

Envio-lhe uma carta sintética narrando os últimos acontecimen-
tos: como lhe dizia na carta precedente, fui à Venezuela, viagem 
paga pelo Provincial, a fim de seguir o curso da capacitação social 
universitária. Considerava este curso muito importante, ficando 
eu no Equador ou voltando ao México. O Padre. Manuel Aguirre 
me fizera um convite cordial, quando lhe manifestei meu desejo. 
Como o tempo corria e, de um momento a outro poderia chegar 
a ordem de voltar ao México, sem que me sobrasse tempo para 
o curso, viajei para a Venezuela. Infelizmente, e malgrado fosse 
tudo formalizado e ratificado por telegrama vindo da Venezuela, 
o curso foi anulado na véspera, sem que me avisassem, e parti do 
Equador na  manhã do início do curso. Lá chegando fiz contato 
com os Irmãos Maristas e com os padres do grupo do Movimento 
MMM... Constatando que o curso havia sido supresso, os Irmãos 
que se encontravam em feriado do carnaval pediram-me que 
lhes desse um breve curso. Foi o que fizemos, o Padre. Clemente 
e seu servidor.

Como o curso de Caracas não aconteceu, o padre Aguirre me 
convidou a realizá-lo no Panamá. Escrevo de Bogotá, onde estou 
de volta, mas dirigindo-me ao Panamá.
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Hoje, meia hora antes de minha chegada a Bogotá, o Irmão Raul 
recebeu um telegrama de meu Provincial, pedindo que me fosse 
entregue. O telegrama diz o seguinte: “Informar Rueda prolongar 
permanência um ano”. Isto significa que os pedidos, de sua parte 
e da Conferência episcopal equatoriana, foram atendidos.

Na hora escrevi aos padres Rafael e Marín.

Diante desta nova perspectiva, penso que podemos – que o Senhor 
torne realidade – neste ano trabalhar de forma planejada, sobretudo 
para formar uma equipe nacional estável para esta nação.

Vejamos alguns pontos:
Espero que o padre Enrique Mendibil (Navarra) seja liberado. 
Podemos contar com o retorno do padre Julián d’Ávila. Falei com 
Dom Zunzunegui (creio ser este o nome), responsável pelo envio 
à América Latina dos padres Bascos... (Aqui no Equador são mais 
de 50) e manifestou-se bem disposto a nos ajudar. Disse-me: “Se 
insistir, vamos lhes dar algo bom”. Voltando ao Equador vou escrever 
a ele. Sou de parecer que o senhor, em seguida, reforce meu pedido.

O episcopado gostaria de ter dois Navarros a mais... mas não sei 
o que ocorreu. De minha parte, espero que o episcopado libere 
dois ou três equatorianos. Com isso, prezado padre, poderíamos 
montar uma boa equipe. Suponhamos que alcancemos somente 
a terça parte desse contingente, e já seria uma boa ajuda.

Antecipando um pouco e talvez sonhando (Deus queira que 
não seja apenas um sonho!), proponho o que segue: organizar 
aqui um curso básico de 20 a 23 dias para formá-los no espírito 
do MMM: a técnica das exposições, as experiências setoriais e 
finalmente o modo de realizar a unidade. Para esse curso, na 
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falta do padre Jaime, parece-me conveniente contar com o padre 
Clemente ou com o padre Zavala. Com a devida vênia, vamos 
nos permitir pedir ao senhor que seja dada uma ajuda financeira, 
em vista do deslocamento de um deles e para algum apoio a 
professores do curso. Penso que o custo não será tão elevado!

Acabo de passar pela Venezuela. Durante alguns dias, pude visitar 
as obras que estão  realizando. Fico surpreso com as mudanças 
ocorridas em relação a três anos atrás. Recolhi mais de quinze 
quilos de bom material para enriquecer e encarnar os cursos aos 
empresários e aos políticos.

De volta do Panamá, onde recolherei bom material que nos 
ajudará nos cursos especializados para os universitários, penso 
demorar uma semana em Bogotá para examinar FOME, Sutatense, 
Las Parroquias del Sur, o Movimento dos jovens da Capilla e as 
obras paroquiais de Cali... Com isso levarei comigo o material 
interessante que existe na Colômbia. Retornarei ao Equador para 
falar com os senhores Bispos e, depois de meu retiro, começarei a 
me mover de maneira planejada. Aguardo seu parecer sobre tudo 
o que acabo de lhe expor. Se algo não funciona, ou se prefere que 
seja diferente, diga-me e ficarei muito reconhecido.

Uma palavra também a respeito dos padres Marin e Gonzalez. 
Estou satisfeito com ambos, com seu espírito e colaboração. O 
padre Gonzalez pensa retirar-se em julho. À raiz desta questão 
está uma visita do padre Velaz, S.J. grande difusor do ensino e da 
educação popular na Venezuela. O padre Gonzalez entusiasmou-
-se pela obra do padre Velaz. Suplicou-me fortemente para 
que o autorize a trabalhar e a se formar nesse apostolado, 
(mas permanecerá no Movimento durante o tempo que lhe 
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sobra). Pessoalmente creio que é prudente deixá-lo ir porque, 
mesmo sendo um magnífico religioso, cordialmente amante 
do Movimento e que nos tenhamos relacionado muito bem, 
considero que ele não é capaz de centrar-se nos cursos... é por 
demais distraído, e daí suas meditações são fracas.  Para uma 
informação mais completa, envio-lhe um recorte de jornal sobre 
a obra (do padre Velaz) e aguardo suas ordens.

Com relação ao padre Marin, desejo que o deixem comigo por 
certo tempo, a fim de que me ajude a acompanhar os novatos nas 
práticas. Depois disso, se conseguirmos quatro por aqui, penso 
que ele poderia ir ajudar o MMM da Colômbia, dado que aqui – é 
o que presumo ter entendido, quando da visita que fiz aos padres 
do grupo da Colômbia na noite de ontem – os padres Heras, 
Lopez e Lomba se retiram...  pessoalmente creio que deveríamos 
fazer todo o possível para reter o padre Lomba, que se sente 
perfeitamente sintonizado com o Movimento; ele é excelente e 
se permitirmos ele permanecerá com prazer.

No aguardo de sua carta (em dobro, uma para o domicílio daqui e a 
outra para o Equador), fico com afeto seu filho, certo de sua bênção.
Ir. Basílio Rueda



CADERNO 16: BASÍLIO NO MUNDO MELHOR E NO ESCORIAL 535

Agora, da Colômbia, o Irmão Basílio retoma o diálogo.

Primeiro de  março de 1964 
Instituto del Carmen
Irmãos Maristas
Bogotá, DF

Meu caro padre Lombardi

Recebi hoje a carta circular que enviou. Estamos de acordo 
com tudo e profundamente unido ao senhor. Aguardamos com 
impaciência seu livro. Sexta-feira próxima estarei no Equador. 
Retorno com rico material da Venezuela, do Panamá e da 
Colômbia.

Hoje recebi carta de meu Provincial. Uma carta curta e bela. 
Numa passagem me diz: “Esforce-se por trabalhar como até 
o presente, unicamente pela glória do Senhor e da Igreja; não 
pense no Instituto e menos ainda em si mesmo”.

Com o afeto de sempre e no aguardo de sua bênção, permaneço 
seu, no Cristo nosso Senhor.
Ir. Basílio Rueda, FMS

A resposta do Irmão Provincial do México à carta de agradecimento 
do padre Lombardi é curta, mas elegante.

“Esteja certo, Rev. Padre, que a ausência do Irmão Basílio por mais 
um ano custou-nos muito, mas também podemos lhe assegurar 
que aceitamos de bom grado o sacrifício porque sabemos que é a 
Igreja que o solicita.” 
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Na certeza de ter mais um ano pela frente, Irmão Basílio, centra toda 
a atenção na equipe do Equador. Imaginamos que não seja nada 
fácil compô-la. Como apóstolo percorre as dioceses do Equador e 
como homem de grande bom senso enxerga os inconvenientes de um 
plano de trabalho proposto por Roma, distante do real contexto, e 
sabe atuar estratégias mais eficazes in loco. Estamos no dia 23 de 
março de 1964.420

Mui estimado e inesquecível Padre,
De retorno ao Equador, tão logo cheguei, encontrei sua carta 
recente. Defrontei-me com a agradável notícia da cedência de 
elementos para um plano pós-conciliar. Que Deus seja louvado!

Como havia muito trabalho acumulado me esperando, não pude 
viajar para estabelecer contatos com os senhores bispos. Estive 
somente com Dom Proaño  e Dom Chiriboga... ambos tendo  
compromissos e simpatias pelo projeto. No entanto, prevejo que, 
no momento de liberar candidatos e, sobretudo, de ceder aqueles 
de real valor, o entusiasmo começa a esfriar. Aguardo a ocasião 
da próxima reunião da Conferência, em maio, para apresentar 
oralmente e por escrito os passos concretos para a realização do 
projeto assinado, indicando até mesmo os meses e os dias para 
iniciá-lo, caso contrário eles poderiam retardar esses passos.

No que tange a questão dos cursos e da seleção estou propenso a:

1. Não dar o curso de 25 dias para todos os candidatos. A razão é 
muito simples... Aos cursos podem acorrer candidatos aptos 
e outros não tanto. Estes últimos rapidamente vão manifestar 
pouca simpatia. Como o período de tempo é longo, de duas 

420  A carta está endereçada a Rocca di Papa.
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uma, ou os deixamos partir durante o curso, e essa debandada 
poderia ocasionar frieza e ceticismo nos outros, ou então 
os mantemos e eles semeariam mal-estar e críticas. Prefiro 
outra estratégia: os cursos de treinamento serão dados por 
mim, ou ao menos as jornadas de pastoral e de eclesiologia, 
passando por Cuenca, Ibarra, Guaranda, Ambato, Quito, Loja, 
Guayaquil. Nestas cidades, receber quanto possível, o máximo 
de religiosos e de padres diocesanos e sondar os favoráveis, 
simpatizar com eles, criar amizade e convidá-los. Encontrar, 
nessas localidades três vocações, ou no máximo quatro, bem 
definidas, a fim de prepará-las e incorporá-las.

2. Continuar os trâmites com os espanhóis. Estas são as 
perspectivas:

Padre Enrique Mendíbil. Aguardo a resposta de Dom Rada, e 
creio que será afirmativa.

Padre Juan d’Ávila. Viajou bem decidido.... Espero que o padre 
Bellido lhe tenha entregado minha carta e entusiasmado bastante 
a se incorporar, e que tenha obtido a autorização definitiva.

Padres bascos.  Comuniquei-me com o padre Zunzunegui. 
Manifestou-se muito amável e bem disposto. Os padres bascos 
e, sobretudo o chefe, padre Luis Alverdi, me apoiam bastante. 
Dizem-me que estão pensando num ótimo elemento, que se 
encontra na Espanha, e querem que venha. Envio-lhe uma cópia 
da carta que mandei ao padre Zunzunegui (encarregado do envio 
das vocações dessa parte da Espanha para a América Latina... Ele 
é professor no seminário de Vitoria).
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Um Irmão Marianista, que o padre Hoyos, Provincial me 
prometeu, quando de meu encontro com ele em Caracas. Disse-
-me que se trata de um Irmão de certa idade, mas de grande 
capacidade intelectual, excelente conferencista e ótimo Irmão. 
Afirmou que o Irmão poderia realizar excelente trabalho com os 
intelectuais e os educadores. Simpatiza com a mensagem. Tenho 
certo temor por causa da saúde e da idade avançada. Isso me levou 
a pedir ao padre Hoyos que o envie, nas férias, à Granja, por um 
tempo, a fim de que entre em contato com padre Bellido e padre 
Juan, para verificar se nos convém ou não, antes de convidá-lo.

3. Por outro lado, é preciso pensar um pouco no trabalho dessas 
pessoas. Se os bispos assumem o plano, sem problema, mas 
se ao contrário o aceitam no início e depois não abrem os 
campos, corremos o risco de ter uma equipe numerosa (para 
a diminuta dimensão do Equador), além dos sérios e lógicos 
inconvenientes que haveria para o aspecto econômico, onde 
sempre atuamos apertados, de verdade muito apertados. 
Ocorreria, sobretudo, o desgosto natural dos padres bons 
e apostólicos, que estariam inativos, ocupados com coisas 
insignificantes. Estou fazendo todo o possível, à luz de Deus, 
para sintetizar prudência e previsão, a fim de evitar esse 
impasse, no abandono e na confiança em Deus para esta Obra. 
Uma das melhores vozes que eu poderia receber do Senhor 
seria seu conselho, padre Lombardi. Aguardo seus conselhos 
e suas ordens.

4. Aqui no Equador, haverá um curso de pastoral, ministrado 
pela equipe de pastoral que Dom Proaño pensa organizar 
em nome do Celam para a América Latina. Não é um grupo 
fixo, mas formado por diversos elementos, de acordo com as 



CADERNO 16: BASÍLIO NO MUNDO MELHOR E NO ESCORIAL 539

circunstâncias. A duração do curso é muito longa: 70 dias. 
Penso que, em vez de colocar os padres num curso tão longo 
e de inegável valor, seria preferível (depois de preparados em 
Bogotá) ministrar-lhes algumas classes – as que apresentam 
maior valor – com alguns professores que viriam de fora, 
como o padre Boulard e alguns outros.

Ficarei muito contente se conseguirmos realizar isso até o final 
de agosto. Sobrariam os meses de setembro, outubro, novembro e 
dezembro para que trabalhassem comigo e para formar a equipe.

Sua Excelência o Núncio421, nosso particular amigo, 
acompanha o projeto com simpatia e paternal proteção.

Por quanto concerne ao padre Gonzalez, depois de tudo 
considerado, deixei-o viajar à Venezuela por um mês, viagem 
paga pelo padre Velaz, para que se exercite na fé e na alegria, e se 
enriqueça com as magníficas experiências apostólicas que há por 
lá. Isso não nos custa nada, pelo contrário, pode trazer vantagem 
e mesmo fonte de colaboração posterior fora da equipe.

Fico feliz com a visita ao Centro por parte do novo bispo 
de Quito. É importante por alimentar relações que ajudarão a 
superar o clima de frieza que se manifestou  no início do último 
ano, junto a um bom número de padres de Quito, e que perdurou 
durante todo o ano.

421  Este é Dom Alfredo Bruniera, Núncio no Equador de 1959 a 1965, que será 
também Núncio no Uruguai a partir de 1965 e, em seguida, no Líbano em 1969. É 
um dos maiores amigos do Irmão Basílio. Trocam cartas frequentes, conforme Ca-
derno 7, p. 59-60. Dom Alfredo nasceu em 1906 e faleceu em 2000, depois de 45 anos 
de episcopado. A partir de 1978, foi o vice-presidente do Conselho Pontifício Cor 
Unum, em Roma. Faleceu como vice-presidente emérito do Conselho Pontifício.
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Dia 18 de fevereiro recebi uma de suas cartas, mas não me 
lembro de ter recebido uma do dia 14. Não imagino do que trata. 
Ficarei grato se puder enviar-me uma cópia, porque estou seguro 
de que se perdeu, a menos de uma falha de minha memória.

A passagem por Bogotá, pelo Panamá e, sobretudo, por 
Caracas me permitiu conhecer iniciativas muito ricas e boas. Não 
deu para fazer o retiro, mas tenho outro projeto neste sentido, 
fazê-lo no final do mês de abril.

Quanto ao padre Marin, estou plenamente de acordo 
com seu parecer. A proposta que emiti prendia-se ao fato do 
desmantelamento da Colômbia, com a partida de três padres, eu 
temia que o centro ficasse sem ninguém durante meses.

Ontem recebi um telegrama vindo do México, no qual Juan 
Manuel Gonzalez me pede para ir lá, no dia primeiro de abril, a fim 
de ajudar no curso, dado que o padre Marinks não pode. Imagino 
que me transmitem essa ordem com seu consentimento e com 
as devidas licenças. Respondo que irei, se tiverem feito o pedido 
com sua autorização, mas que me é impossível antes do dia 6 de 
abril (poderia estar lá neste mesmo dia). Tenho aqui um curso, 
cuja data não pode ser mudada, para importantes empresários da 
nação, curso que, para o Movimento no Equador, é fundamental 
e erraríamos se o suprimíssemos. Dificilmente teríamos outra 
oportunidade de atuar com tal grupo de empresários de Quito. O 
curso vai de 2 a 5, inclusive. Informo o México que estou disposto 
a ir para ajudar, mas a partir do dia 6. Caso contrário, não terei 
como ajudá-los, apesar de minhas melhores intenções. E é lá, no 
México, que aproveitarei para fazer meu retiro nos beneditinos de 
Cuernavaca, porque infelizmente, aqui não me deixam em paz.
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Na sua carta há dois trechos escritos à mão, que não consigo 
decifrar. Creio captar algo no segundo (não sei se me engano), 
onde pede informações confidenciais a respeito do padre 
Clemente. Vou passá-las.

Minha chegada a Caracas foi quase providencial. Nesta 
altura, o problema dos rumores a respeito das relações entre 
o padre Clemente e a senhora X ainda se apresentava recente. 
Esses rumores tinham chegado aos ouvidos do padre Santos e à 
mais antiga religiosa da equipe das mulheres. Quando o padre 
Santos soube de minha chegada, apresentou-me o problema 
em privado. Historiou-me o caso e essa história, em síntese, é 
que havia rumores difusos entre certo número de pessoas, que 
se perguntava que tipo de relação havia entre essa senhora e 
o padre. Isto somado ao fato de que o casal não tivera filhos, e 
agora tinha um ou estava a ponto de ter um. Pessoalmente ouvi 
a história e a redimensionei. Conheço o temperamento do padre 
Santos, um homem de Deus, mas exagerado e que tende a inflar de 
maneira alarmista as questões relativas a sexo. Isto significa que 
sua posição é rigidamente retilínea, tendendo ao puritanismo. 
Ele mesmo me disse estar convencido de que no fundo não havia 
nada, mas que a falta de prudência e a excessiva familiaridade 
bem intencionada alimentavam as conversas. Em consequência, 
crê que, para o bem do Movimento, o padre Clemente deveria ser 
afastado do Movimento na Venezuela. 

Neste mesmo dia uma das senhoras mais ligadas ao 
Movimento foi conversar com o padre Clemente, expondo os 
rumores correntes e o que se dizia dele.
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O padre Clemente chamou-me imediatamente ao telefone 
dizendo que desejava falar-me com urgência nessa mesma noite. 
Expôs-me os fatos – creio que com sinceridade – e me perguntou 
se devia renunciar ao Movimento, porque, se para o bem, estava 
disposto a isso. Em síntese, de acordo com a visão do padre 
Clemente, os fatos foram os seguintes. Uma bondade e ajuda 
extraordinária dessa família em relação ao grupo promotor; 
relações inocentes, mas às vezes familiares, isto é, de confiança 
entre a família, o padre Dolan e Clemente. Provavelmente uma 
fase de afeição sensível entre a senhora e o padre Clemente,  
uma fase que nada teve de mal. Essa fase foi totalmente superada 
pelas duas partes. Atualmente há muita união entre a família e o 
Movimento, sem que nada possa ser reprovável e sem que tudo 
isso pareça perigoso para a família nem para o padre Clemente.

Provavelmente o alarme ou inquietação da madre mais idosa 
do grupo surgiu como eco das conversas e troca de ideias dela com 
o padre Santos e com a dona que recolhe as doações ao Movimento.

Com os dados que obtive, meu conselho ao padre Clemente 
foi o seguinte:

1. Não partir, porque isso faria mais mal do que bem. O Movimento 
avança na Venezuela, mas ainda não se estabilizou. O padre 
Olaso é muito bom, mas no seu gênero. O padre Santos é o caso 
de alguém que  ainda não se centrou no Movimento e não o 
representa. Valpuesta, penso que com o tempo será um aporte 
negativo para a causa, e diga-se outro tanto de Juan Maria 
Parent. O padre Gomez continua sendo o “incondicional do 
Movimento”, mas ainda não está maduro para o representar e 
menos ainda para estar à testa de um país. Não é suficientemente 
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prudente; largar o Movimento em suas mãos seria desfazer o 
que já foi feito. Por outra, em segundo plano, é um tipo de ouro, 
que compreende a mensagem e que encontra aqui sua vocação 
e sua vida. Nestas circunstâncias, retirar o padre Clemente seria 
como que fechar o Movimento na Venezuela. E se o substituímos 
rapidamente por outro, seria preciso recomeçar tudo de novo 
porque o que ele fez estaria perdido. Estas são as razões que lhe 
apresentei para que não se retire.

2. Suponhamos que para ele - falando num plano espiritual -  
não houvesse nenhum perigo nesta situação e que apenas se 
tratasse de desfazer a opinião de alguns, se fosse possível mudá-
la, aconselhei, por um lado, manter a proximidade, a amizade, 
a acolhida das ajudas etc. com a família, porque devemos muito 
a ela e cortar bruscamente seria justificar as acusações, que se 
chegassem aos ouvidos do esposo seria para ele um verdadeiro 
golpe, um péssimo salário por seus favores. O afastamento 
do padre Clemente contribuiria para reforçar as suposições. 
Mas, por outro lado, recomendei que mude suas relações, 
tendo relações de amizade cordial e de reconhecimento, mas 
respeitosas, mantendo sempre a postura de padre, um pouco 
como fizemos ou havíamos feito com os padres Alamilla, 
Chema, Hernandez, Juan Manuel e eu etc., proximidade com os 
benfeitores, cordialidade, amizade, cortesia, mas sempre com a 
nuance da prudência e do respeito que evitam rumores.

Finalmente, pedi-lhe de ser o primeiro a conversar com a senhora 
e a dizer-lhe o que estava ocorrendo e como ela deveria colaborar, 
e falar dela ao esposo, expondo-lhe os rumores correntes, 
tentando convencê-lo de que não houve nada, mas mostrando-lhe 
a  conveniência de orientar as coisas por novo caminho.
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Clemente foi de acordo em tudo. Disse-lhe que mandaria ao 
senhor um relatório dos fatos e conselhos; mas ele afirmou que 
seria mais prudente que fosse ele a escrever-lhe. E disse-me: 
“Se o padre Lombardi te pedir, dize-lhe tudo o que sabes e teus 
pontos de vista a respeito dos fatos”. Foi assim que procedemos.

Resumindo, com os dados de que disponho hoje, creio que 
seria prejudicial retirar o padre Clemente da Venezuela. Por 
outra, será conveniente colocar a seu lado um padre ou irmão 
bem centrado no Movimento, que ao mesmo tempo faça todos os 
contatos com o padre, para que se amanhã ou depois de amanhã 
for necessário retirar o padre Clemente, seja o elemento indicado 
para dar continuidade e progresso ao Movimento.

Creio também que este caso ocorreu mais do que por má 
vontade, pelo fato de os padres Dolan e Clemente terem sido 
ingênuos.  Cultivam, como outros padres latino-americanos 
– sem a mínima malícia –, um tipo de relacionamento familiar 
e ingênuo com as pessoas do outro sexo. A afeição natural 
que ocorreu com o padre Clemente foi o resultado de seu 
temperamento sensível e de todas as bondades da família em 
relação ao Movimento.

Deixei o padre Clemente nas melhores disposições, calmo 
e decidido a dar novo perfil às coisas. Penso que a opinião 
que foi espalhada não irá longe e será desmentida pelos fatos 
posteriores;  além disso, vale a pena preservar o padre Clemente. 
Se, pelo contrário, o fato crescer e começar a provocar prejuízo, 
então seria necessário providenciar a mudança do padre 
Clemente para outro país (na América Central, por exemplo, 
onde há necessidade), mas substituindo-o com antecedência 
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por alguém que, com o tempo, restabelecesse as relações e desse 
continuidade à Obra. 

Em todo caso, penso que as cartas do padre Santos, embora 
bem intencionadas, o senhor deveria redimensioná-las porque 
em sendo um homem de ouro, é um tanto rígido e exagerado 
nestas questões. Não se trada de não levá-las em conta, mas de 
aplicar um critério de redução e de prudência. O próprio padre 
Santos disse-me que lhe escreveu.. e que, antes e depois de haver 
escrito, rasgou diversas cartas já redigidas.

Nada mais havendo por hora e rogando-lhe de transmitir 
cordial saudação a todos os inesquecíveis amigos do Centro: 
padres, madres, leigos, permaneço no aguardo de sua bênção, 
afetuosamente seu em Cristo Jesus.
Ir. Basílio Rueda G. (FMS).

P.S. Já fiz contato com os do México e nos colocamos de acordo 
que irei no dia 7 de março (abril).

A carta do padre Lombardi, de 2 de maio de 1964, vem transcrita 
por inteiro. Permite penetrar no pensamento do fundador do MMM 
e na maneira de trabalhar do Movimento.

Meu caro Irmão Basílio Rueda,
Sobre minha mesa está sua carta de 23 de março, que me chegou 
na Argentina. Na carta que partiu naquele dia para o padre 
Gonzalez, coloquei para você uma primeira resposta geral, que 
espero tenha recebido.
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Agora respondo com mais precisão:

Estou bem contente com seu projeto de recrutamento de 
novos elementos para o clero equatoriano como para o espanhol. 
Esperamos que o Senhor nos ajude a encontrar pessoas de real 
valor. A carta do episcopado é tão bela que devemos fazer todo 
o possível para corresponder a tanta confiança. Conto muito 
com você, meu caro, de tal maneira que os elementos sejam 
encontrados e formados.

Encontrei-me, em Madri, com o padre Lorente d’Ávila e 
conversamos longamente. Ele já está decidido a unir-se a nós e 
louvo a Deus por servir-se de você e de outros que há anos trabalham 
a alma dele, convidando-o para a obra do Mundo Melhor.

Agora o padre Lorente recebeu permissão de seu santo bispo 
e passará dois meses na Espanha, a fim de se formar com nossos 
espanhóis. Acompanhará o padre Federico em diversos cursos 
periféricos e em outros momentos estará na Granja com o padre 
Juan. Ficou combinado também que, lá pelo mês de julho, viajará ao 
Equador para novo tempo de formação prática, trabalhando. Faço 
votos que tal ajuda seja muito positiva para a maturação do grupo 
do Equador que, nesse meio tempo, talvez já esteja enriquecido 
com novos elementos. De minha parte, ficarei bem contente se 
o padre Lorente pudesse, em seguida, ir para a América Central.

O grupo dessas pequenas repúblicas é provado mais duramente 
pelo motivo de termos dado prazo de dois anos para a Emergência. 
De fato, quase eliminamos aquela casa que seria a única a ter esse 
fim. Mas agora, espero que seja salva. E um dos elementos com 
quem estou contando é precisamente o padre Lorente, por ter sido 
durante muito tempo o padre espiritual e reitor do seminário na 
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Nicarágua, sendo portanto conhecedor desses países e conhecido 
por um bom número de padres. Se for possível liberá-lo do Equador 
e enviá-lo para lá, ficarei bem contente.

Faça todos os esforços para que este projeto se realize. Até 
agora, escrevi ao bispo de Loja, informando-o de que o padre se 
une a nós (ele me pedira de escrever ao bispo de Loja), mas nada 
falei a respeito da América Central.  Procure por todos os meios 
fazer com que o Equador renuncie ao padre Lorente. Ficarei feliz!

Não sei se esta carta o alcançará no México ou no Equador, 
razão pela qual a envio para os dois endereços. Se ainda estiver 
no México, veio-me uma ideia. Ainda não conheço os novos 
elementos que, a partir do famoso acordo, foram liberados 
pelos bispos. Se entre eles houver um mexicano de real valor, 
que pudesse ser formado trabalhando no Equador, não veria 
nenhuma dificuldade se o trouxesse consigo. Entenda-se com 
o padre Gonzalez, de tal sorte que o México não seja lesado; 
mas temos o direito de engajar esses padres como quisermos, 
durante um ano, antes que assumam compromissos na própria 
diocese. Seria então possível enviar um deles à Venezuela; veja 
você mesmo. De minha parte, estarei de acordo com aquilo que 
decidir, deixando, é claro, a última palavra ao padre Juan Manuel.

Quanto à maneira de formar esses padres do Equador, você 
fez alusão aos cursos na Colômbia. Penso que lá, nosso grupo vai 
ser refeito de maneira totalmente nova, mas é preciso esperar 
agosto ou setembro, e então seria muito tarde para o projeto que 
você elaborou. Quanto à formação, imagino que a experiência 
mexicana, que viveu, lhe terá certamente fornecido novas 
ideias. Escreva-me sobre isso e então veremos como agir. Não 
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vejo a Colômbia como sendo fácil, pelo contrário, vejo-a mesmo 
impossível, ao menos até setembro.

O que agora considero como indispensável é que os bispos 
não limitem suas ações apenas à carta que me escreveram. Eles 
devem entender que o projeto, tal como foi concebido no México, 
é um projeto no qual os bispos têm importância decisiva e que 
devem continuar tal ação no futuro. Nós preparamos os apóstolos, 
mas todo o trabalho deve ser dirigido pelos bispos e são eles que 
recolhem os frutos. Não é possível salvar o fervor da Igreja com 
a respiração artificial realizada por alguns elementos exteriores 
como nós. Ajude os bispos a entenderem isso, com essa delicadeza 
e humildade que você sabe usar, com a graça de Deus. Não basta que 
eles digam que desejam um grupo de apóstolos, mas é necessário 
que entrem num novo clima de orientação e de emergência.

É oportuno que faça visita ao novo bispo coadjutor de Quito e 
coloque-se de acordo com ele. É possível que, no domínio social, 
haja necessidade de encorajá-lo. É pessoa excelente e inteligente, 
mas desconheço a experiência pastoral que possui. 

Agradeço-lhe o que me referiu a respeito do padre Clemente. 
Parece que as informações obtidas em Caracas são bem 
semelhantes aos conselhos que logo após você me forneceu.

Se o plano de formação do grupo do Equador exigir dinheiro, 
diga-me tranquilamente. Aqui somos bem pobres, mas é certo que 
Deus não deixará que faltem meios para socorrer nas despesas 
absolutamente indispensáveis.

Em Jesus, um grande abraço, extensivo aos demais padres do 
grupo, creia-me afetuosamente seu,
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Riccardo Lombardi, S.J.

P.S. Afetuoso abraço ao padre Marin. Aqui no curso longo 
feminino, temos quatro moças apresentadas por seu santo bispo. 
Se o padre Gonzalez estiver por aí, saúde-o por mim, com afeto. 
Um cordial agradecimento à santa madre Provincial do Bom 
Pastor. Junto uma cópia da carta de 14 de fevereiro, que disse 
não ter recebido.

O Irmão Basílio dá resposta a esta carta importante no dia 22 de 
junho de 1964. Será para informar a respeito de estranha situação 
criada pela Conferência episcopal equatoriana, que complica as 
coisas. O trabalho vai exigir diplomacia, discernimento e constância.422

Mui estimado e inesquecível padre Lombardi,
À meia noite e antes de partir para Cuenca envio-lhe esta carta - 

síntese. Mais tarde e quando obtiver mais dados, escreverei de novo.

Há três dias terminou a Conferência episcopal. Esperava-se 
que desse o passo e que a equipe nacional (nova) fosse formada. 
Seu telegrama chegou exatamente no início da Conferência e me 
foi muito útil, não apenas para me orientar, mas também para 
dar-me força diante do que lhe exporei à frente.

1. Situação frente à Conferência:

Havia um compromisso com o Movimento para um Mundo 
Melhor para a formação da equipe nacional. Além disso, um 
grande interesse suscitado pela organização de um curso 

422 Carta endereçada a Rocca di Papa.
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de Pastoral, em Quito, com a duração de 70 dias, em regime 
fechado. Seria o primeiro curso de toda uma série, dado em 
toda a América Latina, impulsionado pelo Celam, e sob a 
responsabilidade direta de Dom Proaño.

Sua Excia. o Núncio,  Dom Proaño e alguns padres de 
valor não queriam que fosse um curso de passagem, 
mas que permanecesse como um organismo moral, que 
seria chamado “Instituto de Pastoral”. A base humana 
fundamental seria formada por um grupo de padres, que se 
deslocariam para oferecer orientações concretas de pastoral 
e atualização da pastoral junto aos padres de qualquer país; 
concomitantemente elaborariam um plano nacional de 
pastoral para o Equador.

O senhor Núncio submeteu uma proposta oficial ao 
episcopado, pedindo a constituição desse Instituto e dessa 
equipe de padres. Pessoalmente apoiei a proposta diante 
da Conferência como um irmão gêmeo do Grupo Promotor 
do MMM. E assinalei que os dois deveriam agir em linhas 
diferentes, a fim de se completarem, estando a serviço do 
episcopado nacional.

2. Depois de sondar com antecedência a Conferência episcopal, 
de colher os pontos de vista de alguns bispos, e de tomar 
conselho com Dom Echevarria, enviei à Conferência uma 
carta, cujo conteúdo de base consistia em relembrar-lhes:

a. Que foram eles que se dirigiram ao senhor e a seu delegado 
para a escolha e a formação da equipe nacional do MMM, a 
fim de elaborar um plano pós-conciliar.

b. Que eles haviam pedido a meu Provincial para que eu 
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permanecesse mais um ano no Equador para organizar 
essa equipe.

c. Que para realizar esse compromisso não me restavam 
senão seis meses no Equador. Pedia então que fossem 
dados os passos definitivos para a nomeação e liberação 
dos candidatos.

3. Um dia depois, recebi a resposta pedindo que propusesse o 
nome das pessoas que eu julgasse aptas para o Instituto de 
Pastoral e para a equipe nacional do MMM.

4. No dia seguinte falei à Conferência episcopal – depois de 
haver dialogado com pessoas que possuíam uma boa visão da 
situação – apresentando a lista dos candidatos.

Dezoito pessoas, religiosos e padres, que de acordo com 
Dom Muñoz e Dom Proaño, deveriam constituir as equipes: (a) 
do apostolado dos leigos; (b) do Instituto de Pastoral; (c) do 
Movimento para um Mundo Melhor.

A lista era ambiciosa e apresentava pessoas de primeira linha 
(levando em conta a realidade do Equador).  O resultado foi superior 
ao esperado, por enquanto. A maioria dos bispos foi a favor.  
Veremos os resultados que obteremos por parte dos religiosos.

Foi nomeada uma comissão episcopal para determinar e formar 
as equipes. A comissão está composta por Dom Proaño (o primeiro 
encarregado, o responsável e chefe), Dom Muñoz e Dom Chiriboga.

Em seguida, tivemos um almoço, quando os três estavam 
presentes e o secretário da Conferência episcopal, Dom Echevarria, 
dois candidatos para o Instituto de Pastoral e seu servidor. Foi 
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então que se manifestaram os primeiros pontos de divergência. 
Dom Echevarria adiantou que, uma vez que agora estava sendo 
constituído o Instituto de Pastoral – do qual nada se falou quando 
foram feitas as démarches com meu Provincial e do senhor mesmo 
–, Instituto que agora é uma realidade, propunha que o grupo do 
Movimento se submeta do dito instituto, dado que levar à frente 
dois organismos ao mesmo tempo seria complicar as coisas e 
colocar em xeque a existência do todo.

Ia tomar a palavra quando felizmente adiantou-se Dom 
Chiriboga que fez bela defesa do Movimento, dizendo que eram 
duas coisas diferentes e que o Movimento (o Grupo Promotor) era 
algo já existente, que já havia caminhado e que era internacional, 
não lhe parecendo, portanto, oportuna a proposição. 

Em seguida, fiz minha intervenção, expondo diversas razões 
para não aceitar e para dizer que, no plano do funcionamento, 
estávamos dispostos a nos coordenar 100% com os trabalhos do 
Instituto (que será o instrumento do episcopado para pilotar toda  
ação pastoral oficial no Equador), com a condição de mantermos 
a personalidade moral do grupo promotor, e que seus membros 
– enquanto estiverem no MMM – dependam do senhor, como 
diretor internacional do Movimento, e finalmente que essas 
pessoas garantam dedicação exclusiva aos trabalhos próprios do 
Movimento.  Observei que, estando isso preservado, estaríamos 
preparados para uma fusão total e a plena colaboração, a serviço 
incondicional do episcopado.

Ao final das conversas, houve uma nova tentativa velada de 
considerar a fusão das duas equipes como algo consumado. De 
maneira delicada, tomei a palavra para dizer, bem explicitamente, 
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que o senhor não aceitaria nenhuma forma de constituição da 
equipe que a afastasse do formato jurídico de um Movimento 
internacional, ou que dedicasse seus membros a tarefas alheias ao 
MMM. Dom Proaño foi designado como chefe das duas equipes. 
Observei que não haveria inconveniente por parte do Movimento, 
salvaguardado o reconhecimento de entidade moral dependente 
do senhor, com um diretor nacional, e que na ortodoxia do 
Movimento dependeria do senhor, assim como nos pontos 
fundamentais, mas que para o serviço (serviço próprio do MMM e 
não outros) dependeria das indicações de Dom Proaño, sendo ele 
o diretor da utilização da equipe em coordenação com o Instituto 
de Pastoral, do qual o MMM cobriria a linha de sensibilização, 
de fermentação e de animação eclesial. Com este resultado nos 
separamos. Não sei se vão retornar à carga para nos submeter, o 
que evidentemente não aceitarei, salvo se houver contraordem de 
sua parte. Por hora parece que aceitaram as argumentações. Sem 
poder garantir, sentia que Dom Muñoz e Dom Proaño – sem nada 
dizer – apoiavam a tese de Dom Echevarria.

Como percebe, estamos bem, embora a situação seja delicada, 
uma vez que o episcopado não aceitaria uma entidade moral do 
MMM desconectada do Instituto. Querem simplificar. Mostrar 
intransigência, é ir diretamente à rejeição e à incompreensão do 
grupo do MMM, por parte do episcopado... e no caso de deixá-
-lo existir com elementos estranhos ao Equador, o Movimento 
cairia no vazio com um bom número de padres que gozam 
o prestígio dos bispos e que, atuando de maneira itinerante, 
logo marginalizariam o Movimento, a menos de introduzirmos 
pessoas extremamente brilhantes para integrá-lo. Isso nos 
obriga, por espírito de adesão aos bispos, por espírito eclesial 
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e por conveniência prática etc., a buscar uma fórmula delicada 
na qual, ao entrarmos – com nossa função própria – interagindo 
com o outro grupo, unidos, coordenados e submissos enquanto 
possível, mas sem perder nossa identidade moral, nem nosso 
aspecto internacional, nem a função própria do MMM, e 
deixando bem clara a diferença de grupo, caso  se apresente a 
necessidade de reivindicar  nossa situação. Devo fazer isso do 
modo mais inteligente possível para não esfriar o episcopado e o 
mais claramente possível para evitar qualquer confusão.

Agradeceria se, o mais breve possível, pudesse enviar-me o 
relatório sobre a maneira como foi conduzida esta questão no 
Brasil, dado que lá também houve interesse análogo dos bispos 
em nacionalizar o instrumento do MMM.

No que tange aos candidatos obtidos (em promessa para o 
MMM), são os seguintes, além do padre Julian Lorente:

1. Padre Manuel Mendíbil.
2. Um padre jovem de Latacunga, que esteve no Centro 

Internacional de Rocca di Papa e que Dom Chiriboga cederia 
ao MMM, se ele aceitar. Por intermédio de Dom Chiriboga  
escrevi a ele uma carta condicional de boas-vindas, pedindo 
que entre em contato com o senhor.

3. Outro jovem padre de Loja, que o bispo libera e afirma ser um 
dos melhores da diocese.

Há também a possibilidade de mais um padre basco e de 
algum religioso. Com quatro ou cinco bons elementos, creio que 
a equipe nacional estaria bem provida. Mais numerosos, estariam 
ociosos para um país tão pequeno e haveria também dificuldades 
econômicas. Os bispos, além disso, querem que ao menos seis 
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dos que forem liberados integrem a equipe nacional  de pastoral, 
e que outros quatro estejam na animação do apostolado dos 
leigos que têm organismos concretos.

Numa cláusula da minha carta à Conferência vem reconhecido 
seu direito de transferir de uma nação a outra alguns elementos, 
substituindo-os por outros na equipe nacional. Cada um é 
solicitado para quatro anos.

Encontrei-me com excelente jesuíta, que é grande amigo do 
MMM. Vamos ver se, por intermédio da Conferência e de Dom 
Muñoz, conseguimos obtê-lo.

Mesmo que tudo não esteja plenamente costurado e que 
caminhemos nessa direção, ficarei contente de receber sua 
opinião e suas diretivas sobre o que foi feito até o momento. Isso 
me ajudaria muito.

Na esfera dos jesuítas, notei uma opinião que se alastra e 
que tende a ser oficial. Tome-a com reservas, porque posso 
estar errado. Seria como se a Companhia de Jesus estivesse 
descontente e amarga com o senhor. É porque “o senhor a teria 
criticado publicamente nos últimos acontecimentos”. Certa 
animosidade é palpável e seria possível que aumentasse com 
a última reunião dos Provinciais, em Roma. Se julgar prudente 
poderia dizer-me algo a respeito?

Aguardei em vão a chegada do livro A obra promotora do MMM 
que, como compreende, é de suma importância para a formação 
dos elementos e também para mostrar, caso necessário, alguns 
de seus pontos de vista aos senhores bispos. Estranhei de não 
tê-lo recebido ainda. Será que se extraviou?
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Vou tentar evitar despesas para a formação dos novos 
elementos. Poderia talvez pedir pequena ajuda para que dois 
novatos possam assistir aos cursos de Pastoral, onde estarão 
presentes J. Boulard e Houtart, Estapa etc., e onde poderiam 
estabelecer contatos interessantes com os elementos do Instituto 
de Pastoral. Penso que duzentos dólares seriam suficientes. Dê-
me simplesmente sua opinião. Aqui, como sempre, temos o 
necessário, graças a Deus, mas muito bem ajustado.

De coração saúdo todo mundo dessa inolvidável casa. Na espera 
de suas notícias e de suas bênçãos, fico afetuosamente seu, em Cristo,
Irmão B. Rueda.

P.S. Voltei do México um tanto apreensivo com a situação da 
equipe. Creio que, apesar da boa vontade inconteste de todos, 
houve mal-entendidos e aconteceram fatos, que com um pouco 
mais de equilíbrio não teriam ocorrido, mas que podem provocar 
crises inúteis nas pessoas. É necessária atenção porque essa 
situação, ao contrário, pode esfriar os elementos novos, que 
chegam muito bem dispostos.

O senhor sabe que estimo muito Juan Manuel; mas me 
pergunto se ele tem envergadura para ser o diretor nacional. Sem 
dúvida, hoje ele está amadurecendo para o cargo, mas é preciso 
recomendar-lhe muita prudência, progressividade, gradação, 
previsão e tato para que não se produzam crises, que podem 
causar a perda de verdadeiras vocações ao MMM.

(Escrito à mão) – Estou certo de que uma carta de gratidão 
a Dom Chiriboga por sua atitude e por seu candidato, lhe daria 
muito contentamento, isso porque ele o aprecia muito. E outra a 
Dom Roda e a Dom Crespo, de Loja.
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(Escrito à mão) – Caro padre Lombardi, graças a Deus, desde 
ontem já me encontro em Quito. Espero, com a ajuda de Deus, 
ser útil à Igreja por meio do Movimento. Desejo me formar bem, 
à sombra do Irmão Basílio. Nada mais por hoje. Forte abraço, em 
Cristo Jesus.
Padre Julián Lorente.

Na carta resposta o padre Lombardi confirma o Irmão Basílio: 
as equipes do Movimento e da Pastoral devem ser distintas; elas não 
têm o mesmo trabalho nem a mesma espiritualidade (3 de julho de 
1964). Sobre este particular o padre Lombardi esclarece ainda mais 
sua posição, numa carta de 11 de julho: na Igreja o MMM tem por 
missão criar mística, entusiasmo, acender o fogo nos corações.423 
Esta carta partiu da cidade do México.

Meu caro Irmão,
Estava a ponto de partir quando me foi entregue sua carta, 

que li durante a viagem... Repito, estou convencido de que é 
melhor não fundir-nos numa única equipe com o grupo que 
cuida diretamente da técnica pastoral. Creio francamente que a 
experiência que adquirimos ao longo dos anos em outras partes 
do mundo nos persuadem de que, na Igreja, temos uma missão 
particular, missão grandiosa porque está relacionada com tudo 
o que se realiza na comunidade cristã, mas também missão 
limitada, uma vez que não devemos interferir diretamente nos 
demais grupos.

423  Mais tarde, como Superior-Geral o Irmão Basílio vai lembrar-se: percorrerá 
o mundo marista pregando retiros de oração, e isso desde 1971, com vista em 
criar mística e entusiasmo espiritual.
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Gostei demais daquilo que disse a respeito de dar aos bispos 
a impressão de uma deferência total em relação a seus desejos, 
e que para tanto devemos coordenar nossos esforços diante das 
tentativas técnicas que eles mesmos dirigem. Esta foi a fórmula 
com a qual trabalhamos no Brasil, e é a mesma que estamos 
adotando em nossos trabalhos, de maneira mais formal, no México, 
organizando as atividades com 20 bispos mexicanos. No Brasil, é a 
Conferência episcopal que detém a direção de todo o Movimento, 
que chamaram de emergência. Mas, esta mesma Conferência, com 
suas secções regionais, aproveita dos grupos do Movimento para 
criar a mística em todas as iniciativas que são organizadas em 
nível técnico. Creio que esta fórmula é a ideal. 

Ao encontrar aqui o grupo episcopal mexicano, defendi 
a mesma coisa. Não creio que isso faça parte real de nosso 
carisma, quando somos chamados a programar concretamente 
renovações técnicas de pastoral. Isso não exclui que os bispos 
possam  aproveitar-se de nós nesta linha, como indivíduos; 
por exemplo, é quase certo que o padre Marin, neste sentido, 
esteja aproveitando, e não excluo que podemos oferecer 
muitos conselhos oportunos. Penso que você também pode, de 
passagem, prestar esse serviço. Mas permanece claro que nosso 
grupo nasceu para criar mística, entusiasmo comunitário, fervor.

E que não se diga que isso é algo secundário na Igreja porque, 
na realidade, o que mais nos falta na Igreja é o entusiasmo, vida. 
Toda a organização jurídica e técnica não chega a responder 
às necessidades. Respeitando totalmente a importância desse 
trabalho, nós temos outra missão particular.
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E agora, Irmão, com esses princípios, veja você mesmo como 
agir na prática. Tenho toda confiança em você, de maneira a estar 
certo de que, respeitando esses princípios, você encontrará, caso 
a caso, a solução a mais oportuna.

Surge uma questão particular em relação ao padre Lorente. Sei 
perfeitamente que se encontra no Equador e que seus primeiros 
contatos foram feitos com vocês. Nós o obtivemos junto ao bispo 
Dom d’Ávila, com a intenção de empregá-lo num plano bem mais 
vasto. Em particular, teria gostado imensamente ter este homem 
na América Central, onde agora temos que provisoriamente 
fechar a casa. Já foi decidido que enviaremos o padre Pereira 
como chefe, mas ele não pode ir sozinho, e a companhia de um 
padre mexicano, desses que estão se preparando, é uma solução 
que não me satisfaz plenamente. Gostaria muito de saber se o 
padre Lorente poderia ir à América Central, onde tem muitos 
contatos. Já havia falado disso com ele em Madri. Mas, dado que 
a situação no Equador continua tão fraca, nós o deixamos lá. 
Ouso acreditar, Irmão, que me dará uma resposta inspirada no 
bem universal da Igreja, que é nosso espírito fundamental.
P. Riccardo Lombardi, S.J.

Basílio revela-se um psicólogo, que possui um olhar penetrante 
sobre as pessoas. Escreve de Quito, dia 23 de julho de 1964.

Estimado e Rev. Padre,
Foi com alegria que recebi sua carta, que me trouxe luzes novas 

sobre o que lhe havia escrito... Hoje me comunico rapidamente, dado 
que as coisas em geral se mantêm como as apresentei na última carta.



Homem de Deus560

O primeiro problema que desejo apresentar é o caso do padre 
Lorente. Estava muito desanimado e sem controle no México. 
Conversamos e parece que depois disso se estabilizou bastante. 
Mas dizia que, ao habitual complexo de desestabilização e de 
fracasso, se juntava o fato de não saber o que fazer no México. 
Insistiu muito, mas muito, para que eu lhe dissesse isto e lhe fale 
do caso dele. Não sei como as coisas evoluíram depois de minha 
saída do México, mas acho que seria bom pensar se ele não deveria 
trabalhar, mesmo que fosse para público mais modesto no Brasil 
ou no Canadá. Isso por causa de sua timidez natural ao falar, o que 
corresponde a sua maneira de ser e,  acrescento, a dificuldade com 
a língua, que o fecha ainda mais e que aumenta seu complexo. 
Ainda assim, é preciso acrescentar a este meu pensar, a evolução 
que ele terá adquirido no México, de minha partida.

Quanto ao que me diz do padre Julián, que desejaria vê-lo na 
América Central, não acho isso negativo e penso que o episcopado 
nada teria contra... Entretanto, aconselho da maneira mais 
séria, mas com toda submissão, que essa transferência não se 
realize antes de um ano. Em primeiro lugar, o padre é um tanto 
complexado e tem poucos recursos para assimilar um esquema. 
Ao chegar, experimentou momentos de desânimo e de dúvida, 
e depois, evidentemente, percebe seu envio à América Central 
com muito temor, antes que esteja formado e que não tenha 
permanecido bastante tempo no Movimento. Eu o dirijo como 
a uma criança, passo a passo, segurando-o pela mão ele está se 
recuperando. É preciso respeitar a progressividade e o ritmo de 
que necessita... numa palavra, “não queimar etapas” (em francês, 
na carta de Basílio). Quando se sentir confiante e que esteja bem 
formado, não haverá inconveniente que seja enviado alhures.
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(Escrito à mão) Uma coisa é a necessidade que temos dele na 
América Central e outra sua utilidade para isso, no momento.

Por outra parte, é preciso levar em conta sua grande utilidade 
neste momento na equipe, por ter sido o único a passar certo 
tempo na Europa, e que é o único que formo dentro da ortodoxia 
do Movimento. Sua maturidade humana, espiritual e sobrenatural 
pode ser de grande ajuda, enquanto a equipe se consolida e que 
vai ser composta totalmente por membros novos.

Há dois dias recebi um excelente padre de Loja, que foi 
incorporado à equipe do Movimento... Deu-me excelente 
impressão. Ainda não o provei em alguma atividade; nesta altura 
está acompanhando o curso de pastoral de 70 dias, dado por 
especialistas do Celam.

Espero não ter dificuldades com o Padre de Latacunga, mas, 
embora Dom Chiriboga o tenha liberado de coração, eis que seu 
vigário-Geral acaba de falecer por um ataque fulminante. A diocese 
de Quito, ao que parece, afirma que esse padre, que nos foi oferecido, 
não é de Latacunga, mas de Quito. Veremos de onde vem!

Quanto ao padre Enrique, estou esperando que seu bispo envie 
alguém para substituí-lo, porque é esta a condição colocada por 
sua equipe, e por Dom Rada, bispo de Guaranda, ao liberá-lo. Se 
não for assim, a oferta desse padre por parte do bispo será como 
o  presente de algo que vem da lua, hipotético.

Junto duas cartas endereçadas a um padre que nos estima muito 
e que deseja trabalhar conosco. É um excelente padre. Se puder, 
por meio de Dom Federico ou por Dom Sepinski ou por qualquer 
outro meio, inclinar a balança para a doação, ficarei bem contente.
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De coração, agradeço a ajuda econômica. O senhor sabe 
que estou atento e evito despesas, mas queremos organizar a 
formação dos novos membros e isso requer dinheiro, que não 
possuímos. Com frequência não obtemos missas, fora daquelas 
que ultimamente nos enviou com grande bondade certo Irmão 
dos Estados Unidos. Por exemplo, no mês passado trabalhamos 
a tempo pleno, sem nos determos... Recebemos um total de 400 
a 500 sucres, o que equivale a 30 dólares. Felizmente que as 
Irmãs do Bom Pastor são nossos anjos da guarda e verdadeiras 
mães. Mas, esta questão do dinheiro é de menor importância... 
na última hora não nos tem faltado o indispensável. Agradeço se 
nos enviar o mais breve possível, uma vez que devemos assumir 
despesas imediatas.

O último ponto que desejo lhe apresentar refere-se ao padre 
Segundo Galilea. Ele é o atual diretor executivo  do ISPLA 
(Instituto Latino-Americano de Pastoral) dependente do Celam, 
e que funciona como Instituto itinerante de pastoral. Organiza 
cursos, encontros etc. Conversei longamente com ele e iniciamos 
boa amizade, amizade cordial e direta. Ele tomou conhecimento 
de que estamos prontos, dentro de nossa linha, a servir sem 
interesse e com humildade. Deseja conversar com o senhor e 
nesta relação coordenar os esforços e as recíprocas ajudas. Este 
padre é excelente e esteja convencido de que, se chegarmos a nos 
entender com eles, poderíamos construir uma fórmula de ajuda 
recíproca, que permitiria a entrada em muitos campos, que estão 
se abrindo para eles na área da ação pastoral.

Levei em grande consideração suas indicações a respeito do 
futuro da obra. Creio que o momento mais difícil (o do desvio),  
nós o superamos e os bispos acabaram por ceder. O que mais me 
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estranhou foi a atitude de Dom Echevarria, que havia percebido 
claramente, em sua diocese, o excelente espírito e a admirável 
equipe de padres formada entre os padres que ele mesmo enviara 
ao treinamento e que hoje são o próprio coração da diocese. É 
claro que os padres que ele enviou e sensibilizou já eram bons 
padres, mas é certo também que durante o curso deram passos 
sérios e definitivos, em relação aos planos e à integração. Parece 
que devemos progressivamente conquistar a confiança deles 
(dos bispos). Agora, o que é importante e difícil é atacar uma 
posição depois da outrapara que eles cedam vocações.

Cordiais saudações a todos os habitantes da casa, especialmente 
do Pe. Rosetti, Dom Casali, Ir. Butarelli, Pe. Hernandez, Ir. 
Suenders e o inesquecível Pe. Rotondi etc. Aguardando sua bênção, 
permaneço seu de todo coração em Cristo Jesus.

Dia 12 de setembro de 1964, Basílio retoma a caneta para 
enviar ao padre Lombardi um de suas mais longas cartas. É um 
homem muito preocupado com a formação dos padres da equipe 
do Equador, mas que ao mesmo tempo mantém o olhar nos países 
vizinhos, sobretudo a Venezuela e a América Central. É de fato um 
colaborador precioso e franco.

Estimadíssimo e Rev. Padre
Com prazer respondo a sua carta que me veio do Canadá e a 

do padre Hernandez. Passo de imediato aos pontos assinalados. 
Acrescento também um pormenorizado relatório das atividades 
destes últimos dias.
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Ao que se refere aos candidatos, eis em que ponto estamos agora:

1. O padre Julián continua maravilhosamente, melhorando dia 
por dia nas suas palestras. Já é um colaborador muito bom 
para cursos a leigos ou para religiosas. Amanhã viajamos para 
Loja, aonde ele vai se apresentar pela primeira vez diante dos 
padres. Estuda muito e trabalha bem. Além disso, é um homem 
de Deus. Mas, às vezes, se sente assaltado por tentações de 
entregar-se a outros tipos de apostolado e poderia ser presa 
fácil do desânimo. Portanto, não devemos nos apoiar nele de 
maneira prematura. (Sobre o assunto de enviá-lo à América 
Central, falarei no final desta carta). 

2. O padre Benigno Merino é um belo tipo, que já se encontra 
entre nós. Enturmou-se muito bem ao grupo e penso que, 
bem formado, poderá ser um excelente colaborador do 
Movimento. Suas aptidões para a pastoral vão permitir que 
encarne  cada vez mais a mensagem. Até agora não participou 
formalmente de nenhum curso. Exigi que seguisse por inteiro 
o curso de pastoral de 70 dias. Começou a acompanhar-nos 
como auditor nos cursos que damos e participa de maneira 
parcial e leve. Noto-o bem engajado e interessado.  Tem um 
pequeno problema: deve responsabilizar-se de seus pais. 
Nossa situação econômica no Equador é bem exígua... no 
entanto, é com prazer que o deixamos enviar suas missas aos 
pais e que apanhe na bolsa comum o necessário para  suas 
despesas pessoais.

3. Há quatro dias recebi da Espanha uma carta de Dom Ruiz, 
bispo do padre Enrique Mendíbil, dizendo que não tem como 
liberá-lo para a equipe. É uma pena, porque estava pensando 
em enviá-lo à Venezuela.
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4. Quanto ao padre Eugenio Gomez (OFM) temos de dar graças 
a Deus e a seu superior. Em menos de quinze dias recebi 
duas cartas dele, dizendo que lhe haviam dado permissão. O 
superior falou à equipe missionária, expondo a maneira como 
tratamos o assunto e a equipe manifestou reconhecimento 
pela delicadeza e respeito que lhes testemunhamos; a equipe 
vê com bens olhos a incorporação do padre entre nós. Numa 
carta lacônica, que acabo de receber, o padre Eugênio  se diz 
feliz por poder vir e que espera de um momento a outro a  carta 
de obediência para viajar. Não sabemos como agir em relação 
à viagem. Quando chegar de San Salvador vou perguntar-lhe 
se necessitou de dinheiro. Tenho certeza de que este padre 
fará muito bem. Pode ser que seja até o melhor daqueles que 
obtivemos, sempre levando em conta que os padres Julián e 
Merino são também muito bons.

5. Antes de deixar Latacunga, Dom Chiriboga ratificou a oferta de 
seu padre diocesano (Jacome, se bem me lembro).  Este deverá 
seguir o curso Pro Ecclesia e depois, em março, voltar para 
casa. Não terei a alegria de conhecê-lo. De qualquer maneira, 
aceita com agrado trabalhar no Movimento, no Equador. Não o 
perder de vista em Roma, mas tentar acercá-lo a nós.

6. Temos em vista mais três padres, dois dos quais, se 
trabalharmos bem, poderão frutificar. Em primeiro lugar, há 
um padre da diocese de Oro, o padre Jorge Echeverria (de 
Dom Maya), que almeja muito entrar no Movimento. Não 
o conheço pessoalmente. Apesar disso, informei-me junto 
a diferentes pessoas: Elias, padre basco, amigo íntimo do 
MMM;  Dom Ruiz, secretário da Conferência episcopal, ele 
também nosso grande amigo; padre Merino e outros padres. 
Os pareceres deles todos são muito bons. O padre Jorge já 
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havia insistido para unir-se a nós. No entanto, não creio que 
seu bispo esteja inclinado a doá-lo. É necessário que, aí em 
Roma, o senhor faça um hábil trabalho de aproximação, de 
ganhar sua afeição pelo MMM e em seguida convidá-lo. O 
bispo, depois de quatro anos, o recuperaria com excelente 
preparação.

Gostaria, por outra, que o senhor obtivesse de Dom Muñoz a 
cedência do padre Mário Arroyo. É um de nossos grandes amigos, 
sensível às ideias do Movimento, e quando, há dez dias lhe fiz a 
proposição, ele a aceitou. Em diversos trabalhos nós o apoiamos 
e ele a nós. Quanto a ele, penso que deveria ser enviado ao 
estrangeiro ou a Roma para que tenha alguns meses intensivos 
de preparação e que faça o curso Pro Ecclesia, entrando, em 
seguida, na dinâmica do Movimento.

Para terminar, estive com o Provincial dos jesuítas, para 
agradecer pelo padre Rafael (que voltou à Companhia, mas 
manifestando grande amor por nós)... Mantivemos um encontro 
muito cordial. Clarificamos algumas coisas e não vejo tão distante 
a possibilidade de obter outro padre para o Movimento. A única 
coisa é que busco por um bom candidato, veremos se aparece. 
Em resumo: ... enquanto busco o que fazer para obter um jesuíta 
e enquanto trabalho para formar os Padres, faça o senhor todo o 
possível para obter da diocese de Oro o padre Jorge Echeverria e 
o padre Mário Arroyo.

Acabo de chegar à Venezuela para o Congresso dos Educadores. 
Pude oferecer apreciável ajuda ao Movimento (com a proteção de 
Deus Nosso Senhor). Não há dúvida de que as críticas de alguns, 
sobretudo jesuítas, causaram grande dano ao Movimento e ao 
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padre Clemente. Por ter sido apresentado ao Congresso pelo padre 
Aguirre como membro do MMM, pude agir como tal. O Congresso 
foi difícil por conta das múltiplas suscetibilidades. Entretanto, 
penso que agimos adequadamente e isso contribuiu para ganhar 
simpatias e renovar o prestígio do Movimento. O padre Clemente 
agradeceu e ficou contente. Encontrei-o, no que diz respeito a ele, 
espiritualmente bem, mesmo sentindo-se um tanto deprimido 
e fisicamente doente, e também por conta da retirada do padre 
Gomez. Ainda giram algumas críticas sobre o problema, mas vejo 
que estão diminuindo. Digo-lhe, de meu ponto de vista e com filial 
respeito, que me parece muito mais urgente reforçar a Venezuela 
do que lançar-se à América Central. Inicialmente penso que na 
Venezuela não podemos continuar dessa maneira e teremos que 
pensar na substituição do padre Clemente, ao menos um ou dois 
anos antes. Além disso, na Venezuela existe uma equipe feminina, 
que não pode e não deve continuar como nas atuais condições. Não 
coloco a falta nas costas do padre Clemente, porque tudo tem um 
limite e exige uma personalidade adequada. É verdade que o padre 
Arguimiro juntou-se a eles, mas embora sendo uma apreciável 
ajuda, não vejo nele o homem capaz de manter a linha reta e 
de se ocupar dessas lacunas que mencionei. Porém, a Venezuela 
é uma nação que todos os dias alcança novas alturas, onde os 
movimentos leigos e os grupos católicos são muito qualificados 
e requerem um ou dois elementos de grande valor para obter real 
impacto por meio dos cursos que serão dados nesse ambiente. 
É por isso que aconselho seja enviado o padre Julián ou o padre 
Eugenio (depois de estarem comigo até janeiro) para que ajudem 
o Movimento a formar-se. Creio que enviar um dos dois para lá é 
muito mais importante – ao menos, é assim que vejo a partir daqui 
– do que investir na América Central. O senhor sabe que eu gosto 
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muito do padre Juanito Pereira. É magnífico como companheiro e 
excepcional como padre, mas não podemos pedir a ele o que não 
pode dar:

1. Que seja o responsável nacional.
2. Que dirija e forme o padre Julián. Sinto forte temor se devemos 

abrir centros que não podemos sustentar com efetiva presença do 
MMM. Ao agir desta maneira, mantemos uma presença nominal 
da Mensagem, mas na realidade provocamos a queda de prestígio 
do Movimento, os campos de apostolado se fecham e perdemos 
amigos. Realmente temo essa abertura na América Central ao não 
dispormos senão dos padres Pereira e Julián. Não seria melhor 
reforçar aquilo que já temos, e, se necessário, contemporizar um 
pouco para melhorar a qualidade? Exponho-lhe tudo isso com 
humildade e espírito filial... Deus permita que não esteja errado 
e que meus conselhos sejam corretos. Uma vez que tiver decidido, 
sabe que pode contar plenamente comigo na colaboração e para 
apoiá-lo, seja qual for a forma.

Esqueci-me de dizer-lhe que em Caracas, a pedido do 
padre Clemente,  dei com o padre Varona um curso aos padres 
Claretianos. Entre eles, participando do curso, havia um jovem 
padre bem preparado e entusiasta. Falei com ele em particular 
e disse-me que, se for liberado, ficaria feliz de poder estar no 
Movimento. Um dos mais importantes membros do Conselho 
Provincial indicou-o também como um tipo a ser escolhido para 
os trabalhos do Movimento. Falei com o padre Clemente, que 
vai dar prosseguimento ao caso. Os padres Claretianos, mesmo 
sendo o grupo bem reduzido, ficaram muito contentes com o 
curso  e se tornaram amigos do MMM.
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No que se refere ao Equador, ficando aqui um responsável e dois 
colaboradores, seria o suficiente. Poderíamos enviar dois elementos 
para empregá-los durante um ano ou dois no estrangeiro. O 
importante é não enfraquecer a situação deixando uma equipe que 
dê má impressão, sobretudo levando em conta que este é nosso  
primeiro ensaio de colaboração com o ISPLA no continente. Se os 
membros da equipe não possuírem o valor desejado, caminharemos 
para um fracasso, não apenas para o Equador, mas também para 
outras nações, onde a colaboração teria sido possível. Recomendaria 
de maneira especial que se fale abertamente e que sejam montados 
planos de colaboração com Dom Proaño e com Segundo Galilea. 
Ajudá-los a perceber todas as vantagens para a Igreja latino- 
-americana, graças a nossa colaboração.

Recebi o cheque de 200USD, que me enviou pelo padre 
Chema. Sou muito grato; o senhor sabe que andamos sempre 
muito apertados..., mas não nos queixamos. Deus nunca nos 
abandona e, além disso, a Madre Provincial e suas religiosas 
são verdadeiros anjos, e ela, a Mãe do Movimento. A ajuda que 
nos dão permite que nos entreguemos totalmente ao trabalho, 
abandonados à Providência. Com este cheque vamos pagar 
o curso de pastoral do padre Merino; para os demais que não 
puderam assistir, registramos as conferências; para tanto, 
compramos um minimagnetofone. A despesa foi maior do que 
a ajuda que recebemos, mas já pagamos tudo. Fizemos um 
empréstimo. Vamos cobri-lo dentro de alguns dias, já que o banco 
nos garantiu que não haverá dificuldade para sacar o cheque que 
o padre Chema trouxe. A este padre, saudações, minha gratidão 
e meu afeto... Se não lhe escrever, é porque temos trabalho até o 
pescoço, e porque já passou da meia-noite. 
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Estamos trabalhando a templo pleno, sem um dia de descanso. 
Penso que manter este ritmo por mais um ano é verdadeira 
loucura. Agora, porém, é com trabalho e estudo que são formados 
os padres. É preciso aproveitar ao máximo. Iremos duas vezes, 
durante alguns dias a beira-mar, lá onde ninguém nos perturbe, 
para dois momentos de preparação e de cursos especiais sobre os 
temas e sobre o método do Movimento. Prepararemos também 
os cursos do segundo grau, que os padres deverão oferecer no 
ano próximo, quando eu partir.

Finalmente, abordo outro tema: o provincial Marista do Chile 
escreveu-me (é a terceira carta, uma no ano passado e duas 
neste ano) para que eu vá ao Chile dar um curso especial aos 
Irmãos, semelhante àquele que já ministrei na Colômbia e no 
Equador.   Seria um conjunto de temas do Instituto, os de um 
religioso educador e da Mensagem do MMM, naquilo que poderia 
interessar a eles. Trata-se de um curso que encarna a Mensagem 
do Movimento, mas de maneira muito particular.

O mais tardar seria de dar o curso antes de minha partida para 
o México, lá pelo final de janeiro, para que do Chile viaje para 
minha Província. Mas essa data será para eles muito tardia e, 
além disso, preferiria permanecer, sendo possível, com a equipe 
do Equador, de 15 a 25 de janeiro. Por outra, de 20 de dezembro a 
10 de janeiro não temos nada programado aqui.

Diante desta situação, peço-lhe permissão para satisfazer a 
este pedido e, se o Provincial aceitar, levar comigo um padre; seria 
aquele que considere mais apto para ajudar-me parcialmente 
e que domine o método. Faço votos que o Provincial aceite e, 
sobretudo, que pague as duas passagens. Neste particular, 
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gostaria de obter uma resposta rápida, para que eu também 
possa dar resposta autorizada e definitiva ao Provincial.

Por ora é tudo e cordialmente unido a todos os membros 
dessa inolvidável casa, peço sua bênção, no aguardo de suas 
orientações e no apoio de suas preces.
Ir. Basílio Rueda (FMS)

P.S. O padre Marin retirou-se antes de terminar porque seu pai 
sofreu diversos ataques cardíacos. Ele foi um padre de ouro. É 
bom escrever-lhe para agradecer a ele e ao bispo.

A resposta do padre Lombardi, de 25 de setembro de 1964, 
retoma muitos pontos da carta de Basílio e deixa transparecer a 
mútua confiança.

Meu caro,
Recebi sua longa carta do dia 12 de setembro e sou-lhe muito 

grato de coração por todas as informações.

Abençoo particularmente o intenso trabalho que está 
realizando e espero que Jesus abençoe plenamente os esforços 
empreendidos para formar o grupo do Equador.

Passei ao padre Hernandez os nomes dos superiores que 
devemos contatar, em Roma, a respeito dos casos indicados. 
Espero que de fato possamos obter alguma coisa. Amanhã e 
depois de amanhã daremos um grande retiro, em espanhol, para 
bispos da América Latina, sendo esta uma boa oportunidade 
para apresentar todo o projeto. Espero que os bispos do Equador 
estejam presentes.
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Em particular, é evidente que queremos propor a Dom Proaño que 
seja membro do Movimento. Temos sete bispos, de diversas nações, 
que já aderiram. Penso que para o Equador, Dom Proaño é o melhor. 
É nosso amigo há um bom tempo. Tenho por ele um afeto fraterno.

Alegro-me com as boas notícias quanto aos novos elementos 
que tem em vista. Esperemos que, a nós, Jesus os conceda todos.

Agradeço particularmente tudo o que me diz a respeito da 
Venezuela. Se achar possível o envio de alguém do Equador, 
ficarei feliz. Escrevi ao padre Clemente dizendo que estou bem 
de acordo sobre esse tema, mas deveremos falar sobre isso mais 
tarde, quando você, Ir. Basílio, puder fornecer informações mais 
exatas sobre a preparação desses padres. Fiquemos de acordo 
que você me escreverá de novo sobre o tema.

Anotei sua opinião a respeito da América Central. Por ora, o 
padre Pereira encontra-se no México e ele não sairá de lá. Veremos 
como as coisas evoluirão também com estes retiros para os bispos.

Não oponho nenhuma dificuldade em que vá ao Chile. É o 
único país importante, onde ainda não nos encontramos. Agrada- 
-me saber que indo lá, poderá iniciar trâmites para ter no futuro 
um Irmão ou um Padre, que entrem para nosso grupo e que 
constituam a primeira célula do país, que foi posto em evidência 
no mundo católico com as recentes eleições.

Vá, pois, e leve consigo um ou dois do Equador se julgar 
oportuno. Naturalmente conto com você para que a passagem 
de sua presença e o momento de deixar o Equador se façam com 
calma. Se pudéssemos insistir sobre uma prorrogação, por meio 
dos bispos, seria ainda melhor.
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Fico feliz que os 200US$ tenham sido úteis. Agradeça por 
mim à madre Provincial do Bom Pastor, que é verdadeiro anjo do 
Movimento no Equador.

Recebemos visita do bispo de Banaventura, Colômbia, e 
falamos de nosso querido padre Marin, que foi nomeado reitor 
do seminário. O Senhor está abençoando de verdade a Obra com 
o reconhecimento que os Superiores, por meio desses cargos, 
confiam a seus ânticos membros. Não sei se tomou conhecimento 
que a Irmã Clara foi eleita Vigária-Geral pelo Capítulo. É o que 
vem se repetindo em diferentes lugares.

Em Jesus, com um grande abraço e todo o afeto que lhe tenho, 
creia-me seu,
Riccardo Lombardi, S.J.

O Irmão Basílio retoma os assuntos, dia 18 de outubro de 1964. 
O trabalho no Chile se torna mais claro e Basílio se dispõe para 
que o clero também possa se beneficiar dos cursos do Movimento. 
Lentamente a permanência no Chile se amplia, indo do dia 23 de 
dezembro de 1964 a 7 ou 8 de fevereiro de 1965.

Estimado e inesquecível padre Lombardi,
Recebi satisfeito sua carta com as notícias que me comunica. 

Espero sempre obter os novos candidatos para o Movimento do 
Mundo Melhor: padre Mário Arroyo, de Quito, disposto a atuar 
no Movimento em qualquer lugar, e o padre Jorge Echeverria, da 
diocese de Oro, onde trabalha atualmente.

Por outra, recebi uma visita especial do padre Enrique, vindo 
de Guaranda. Fiquei muito penalizado que seu bispo, com o 
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grande número de padre que possui, nos tenha dado uma resposta 
negativa. Esta decisão é inacreditável diante da atitude geral da 
Igreja. O padre Enrique continua alimentando grande estima e 
sentindo-se em perfeita harmonia conosco. Pensa incorporar-se 
a nós, dentro de dois anos, quando terminará seu contrato com 
a Ocha e com a diocese de Guaranda. Disse-me que o bispo é 
muito bom e sabe que, ao terminar o contrato com Guaranda e ao 
retornar à Espanha, o bispo, caso ele lhe peça diretamente, lhe dará 
certamente esta permissão. O padre Enrique veio justamente para 
se despedir de mim e para pedir-me com quem deveria manter 
contato para continuar em relação, com vista em um futuro 
retorno ao Movimento. Coloquei-o em contato com os Padres, 
especialmente com o padre Julián, mas disse-lhe também que, na 
Europa, a pessoa de contato deve ser o senhor e o Padre Bellido. Em 
minha opinião, julgo importante que lhe escreva para que aconteça 
este contato pessoal; ele ficará agradecido e entusiasmado. 

Perguntei ao padre Enrique se ele percebia inconvenientes 
que o senhor tomasse a  iniciativa de entrar em contato com 
bispo dele, pedindo que seja imediatamente liberado para o 
Movimento. Respondeu que não via absolutamente nenhum 
inconveniente, e, se o resultado fosse positivo, seria com alegria 
que se juntaria a nós, na condição de ser substituído em seus 
compromissos por outros padres de sua diocese. A única coisa 
que não aceita é a de pedir ao bispo que o libere agora, quando 
ainda está ligado a obrigações com a diocese de Guaranda. Devo 
informar que, entre os padres de seu grupo, existe uma profunda 
simpatia pela incorporação à nossa Obra. O padre Enrique 
seria o homem que eu gostaria muito de vê-lo trabalhando na 
Venezuela, ou na Colômbia, no México e até mesmo no Chile.
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Estou escrevendo esta carta de “Ballinitas”, perto de 
Guayaquil, a beira-mar, onde estamos os quatro para uma 
dezena de dias de estudo intenso sobre os temas do Movimento. 
Estou deveras contente com todos os padres. Julián, cada dia 
mais sólido na prédica da doutrina e adquirindo preparo sobre 
outros aspectos específicos, que são indispensáveis nestes 
pequenos países, onde, depois de haver pregado durante algum 
tempo a mensagem a grande número de clérigos, a quase todas 
as religiosas, como também a leigos, na sua formulação de 
primeiro grau, todos o conhecem e não é fácil que recomessem 
este curso de primeiro grau. O padre Eugenio já se encontra 
entre nós e meteu-se a estudar com entusiasmo e dedicação 
admiráveis. É o que faz também o padre Merino. Creio que, uma 
vez formados, poderão ser excelentes membros. No momento 
estão no período de formação. De 30 de outubro a 5 de novembro 
vão atuar em dois cursos de segundo grau, que daremos para 
religiosos e para superiores.

O desejo de convidar Dom Proaño para integrar nosso 
grupo me agradou muito. É importante que os senhores Bispos 
compreendam que, depois dos rápidos momentos da novidade 
dos cursos de pastoral, podem provocar autossensibilização 
momentânea, a sensibilização para ultrapassar os individualismos 
e para integrar-se em ações eclesiais de conjunto devem ocorrer 
à base de cursos ad hoc, com doutrina profunda, e com sólido 
toque ascético sobre o aspecto sacerdotal das almas consagradas.

Não creio que seja apenas possível, mas é mesmo factível, o 
envio de alguns elementos do Equador para a Venezuela. Pode 
ser o padre Merino ou o padre Eugenio, mas isto exige que se 
aguarde minha partida para que eu possa formá-los e, sobretudo, 



Homem de Deus576

conseguir os dois padres prometidos. O verdadeiro presente de 
Natal seria recebermos o padre Enrique.

Creio que devemos manifestar grande deferência e profundo 
afeto, e isso claramente aos senhores bispos de Loja e de 
Latacunga, que nos cederam excelentes elementos.  Seria muito 
bom fazer algo neste sentido, em Roma.

Na questão do Chile, estou escrevendo agora mesmo aos 
Irmãos para confirmar minha visita e minha próxima estada entre 
eles. Meu Provincial também recebeu do Provincial do Chile, 
sem que eu nada soubesse, um pedido para que me pressionasse 
a atendê-los. Se o senhor estiver interessado numa ação direta 
junto ao clero do Chile, estou disposto a agir, procurando um ou 
diversos candidatos e pensando que esses poderiam ter um diretor 
vindo de outra nação para compor uma equipe no país. Uma coisa 
é clara, a iniciativa deveria partir dos senhores bispos do Chile, que 
programem um curso por ocasião de minha visita – e eu gostaria 
de estar acompanhado por um dos padres de minha equipe. Agora 
que eles se encontram aí para o Concílio, é o momento de  fazer-
lhes  a proposta, indicando por exemplo uma data que vá de 10 ou 
15 (melhor 15) a 25 de janeiro, para um bom curso para padres, 
na medida do possível diocesanos e superiores religiosos, com a 
finalidade de iniciar os trabalhos no Chile.

Chego ao último ponto de sua carta, expresso no P.S., onde 
afirma que os bispos do Equador estão decididos a falar com meu 
Superior-Geral. Esse é um passo em falso, se já o fizeram, visto que 
não há a menor vontade de ceder-me, e penso que nova prorrogação 
seria malvista no meu Instituto. Por ora, é melhor ceder, deixando-
me retornar ao Instituto e recebendo, algum tempo depois (talvez 
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na final do próximo ano), uma compensação por este sacrifício 
provisório, com outros excelentes Irmãos e talvez, após certo tempo, 
meu retorno à Obra. O senhor pode ter certeza de que conservo 
profunda afeição pela obra e profunda adesão a ela, e que, dentro ou 
fora, continuarei a ter meu coração unido ao do senhor, trabalhando 
segundo o espírito da obra. Se meus superiores aceitarem qualquer 
forma de colaboração, o senhor encontrará sempre ajuda de minha 
parte. O que lhe digo agora é segredo absoluto: creio que a última 
prorrogação de minha autorização criou uma situação tensa para 
meu Provincial, que ama a Igreja, tal como somos habituados a 
amar, e ele ama o MMM de coração. Não gostaria, portanto, que 
uma pressão posterior, a fim de alongar minha permanência no 
Movimento, semeie a falsa ideia de uma fuga de meu Instituto, nem 
crie dificuldades para meu Provincial. Sei que se houver pressão por 
parte da Santa Sé ou de Dom Zamoré, eles cederiam, mas o fariam 
com grande desgosto. Em definitivo, acho que isso não convém. 
Por outra, penso que não é difícil pedir a meu Provincial, isto sem 
maiores dificuldades e ajeitando as coisas diretamente com ele, que 
aceite sacrificar um mês, o de fevereiro, para concluir os trabalhos 
no Equador e eventualmente no Chile. Não creio que seja prudente 
ir além dessa data.

Estou muito interessado em conhecer os resultados dos 
contatos mantidos com o padre Segundo Galilea e com Dom 
Proaño, já que a equipe do Equador tem experiência e é um 
recurso para as relações que surgirão em outras nações.

Saudações a todos os inolvidáveis membros da casa central. 
Saudação especial ao padre Julián. Em união de preces e 
aguardando suas notícias e sua bênção para toda a equipe, sou 
afetuosamente seu em Cristo Jesus. (Ir. B. Rueda, FMS)
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O Chile continua preocupando o padre Lombardi. Carta de 21 de 
outubro de 1964.

Meu caro,
Escrevi-lhe dia 25 de setembro e ainda não recebi notícias 

depois daquela carta. Imagino que tudo esteja bem.

De minha parte, mandei dizer novamente aos bispos do 
Equador que eles deveriam obter e manter entre nós o Ir. 
Rueda por mais um ano, se quiserem que o grupo do Equador 
amadureça. Caso contrário, temo que, com sua partida no mês 
de janeiro, os diversos candidatos estejam pouco preparados. Se 
de fato não conseguirmos o prolongamento de sua licença, você 
deveria fazer com que esses padres continuem suas experiências 
repartidos entre as casas do Peru ou da Venezuela. Julgue você 
mesmo com sua prudência.

Estou escrevendo agora por outro motivo. Entre os numerosos 
contatos que estamos entabulando com os bispos, no Concílio, 
é impressionante perceber como o Chile se abriu. Tivemos um 
jantar reservado exclusivamente com esse episcopado, com a 
presença do cardeal. E mais, alguns dentre eles insistiram para 
que o Movimento seja implantado quanto antes em sua pátria.

Agora já temos um programa completo, quando um pequeno 
grupo dos nossos teria trabalho por dois meses e meio. De 
qualquer forma, recomenda-se que seja um excelente grupo, 
uma vez que esse país é muito exigente.

Depois de examinar detidamente as coisas decidimos aceitar 
a data de 3 de janeiro à noite, até 6 de fevereiro também à noite.
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Dia 3 de janeiro terá início um curso para padres, na cidade de 
Antofagasta, que continuará até dia 9 à noite. Para este primeiro 
curso aos padres, montado em acordo com o padre Galilea, que 
você conhece bem e que se tornou nosso bom amigo, conto 
absolutamente com a presença do Irmão Rueda. Penso que o outro 
palestrante deveria ser o padre Juan. Vou confirmar com ele em 
breve, quando retornar ao Concílio, após alguns dias na Espanha.

Você, Irmão Rueda, deve empenhar-se ao máximo para estar 
nesse curso, que será decisivo pela impressão que deixará nos 
padres do Chile. Digo-lhe francamente que tenho grande estima 
pelo padre Juan, no que se refere ao curso, mas não creio que seja 
o homem que faça amadurecer vocações para a obra por meio de 
trabalho individual. Neste sentido, acredito mais que o Senhor 
enriqueceu o Irmão Rueda de belos dons.

Esta, é a razão de enviar seu grupo, com a certeza de pleno sucesso.

Sei que deverá ir ao Chile em dezembro. Agora, tenha a bondade 
de escrever-me logo, dizendo se pode estar em Antofagasta de 
3 a 9 de janeiro. Se for necessário voltar ao Equador e depois 
retornar ao Chile, veja lá você mesmo seu cronograma.

Em Jesus, com grande afeto, creia-me seu,
(Riccardo Lombardi, S.J.)424

424  O endereço da carta é: Rev. Ir. Basílio Rueda – Secretariado do MMM, Caixa 
postal 1241 – Quito – Equador. É o endereço fixo do Irmão Basílio no Equador, 
que é também o da casa provincial das Irmãs do Bom Pastor, que acolhem a 
equipe do MMM.
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O padre Lombardi aguarda uma resposta rápida. Basílio escreve- 
-lhe apenas recebida a carta, dia 28 de outubro de 1964.

Estimado e inolvidável padre Lombardi,
Faz um dia que recebi sua carta, que respondo telegraficamente. 
Comprometi-me com os Irmãos do Chile para dois cursos: um, 
sobretudo para os superiores, de 27 de dezembro a 7 de janeiro, e 
outro destinado aos demais Irmãos, de 8 a 15 de janeiro.

De sua carta, não compreendi bem se devo trabalhar durante 
todo o mês de janeiro com o padre Juan ou somente no curso de 3 a 
9 de janeiro. Escrevi logo ao Provincial para ver se é possível adequar 
uma destas três possibilidades (colocadas em ordem de prioridade):

1. Curso para os superiores, de 26 de dezembro a 3 de janeiro 
incluído (o mais tardar me encontraria com o padre Juan ao 
meio-dia do dia 4). Para os demais maristas o curso iria de 10 
a 18 de janeiro.

2. Curso para os superiores, de 16 a 23 de dezembro, e para os 
demais Irmãos, de 26 de dezembro a 3 de janeiro.

3. Dar dois cursos simultâneos, de 26 de dezembro a 3 de janeiro. 
Esta solução é a que  menos me agrada e que não adotaríamos 
senão em caso extremo.

Em resumo, pode evidentemente contar comigo no curso que 
darei com o padre Juan, a partir do meio-dia do dia 4 até a conclusão 
do curso (portanto, padre Juan iniciaria na véspera, à noite). Para o 
restante de trabalho até o dia 6 de fevereiro à noite, não percebo 
o que o senhor quer. É claro, se pudesse levar comigo os padres 
da equipe, para eles seria uma magnífica preparação, tanto ao ver 
o padre Juan atuando, como também ao seguir esses cursos de 
treinamento ordinário, que são fundamentais para eles. Se o senhor 
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tiver condições de pagar a viagem de ida e volta para dois deles, algo 
como 500US$, daríamos um grande passo na preparação deles.

Minha viagem e a do padre Julián, ou outro, que trabalhará 
comigo com os Maristas, será paga por eles. A despesa é grande, 
mas é preciso fazer este sacrifício, se possível, para que eles 
aproveitem para sua formação. 

Quanto ao Peru e à Venezuela, como dois lugares de possível 
formação para as equipes do Equador, não rejeito a ideia, mas 
quero estudar melhor quais as vantagens e as desvantagens. É 
evidente que, se o senhor ordenar, nós obedeceremos. 

Suplico-lhe com insistência para que dobre a vontade dos 
senhores bispos de Pamplona, Quito e Oro, em favor da liberação 
dos padres Enrique, Arroyo e Echeverria. Quanto mais que percebo 
como difícil a incorporação do padre Julián ao Movimento. Estou 
encantado da vida com este homem de Deus, que trabalha muito 
bem e cujas meditações são cada dia melhores e dentro da linha... 
Mas ele tem um atrativo irresistível para o apostolado “integral” 
(dos sacramentos, da assistência, da organização etc.) e aqui ele acha 
que só tem o apostolado da palavra, o que lhe provoca uma contínua 
tensão. Prevejo que acabará se separando, embora muito amigo do 
Movimento, mas sem estar disposto a doar sua vida por ele. É por 
isso que temos de colocar algum dos três outros no seu lugar. E, se 
isso acontecer, garanta o senhor mesmo que seja o que há de melhor. 

Falei-lhe amplamente de meu caso, na carta anterior. Acho 
que não devo voltar à carga agora, uma vez que esta carta deve 
partir o mais breve possível.

Aguardo sua bênção; com grande afeto no Cristo.
(Ir. B. Rueda.)
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Estamos num período de densa correspondência. O padre 
Lombardi envia uma carta datada no dia 7 de novembro de 1964.

Meu caro,
Estou com sua pequena carta do dia 28 de outubro e agradeço 

a rapidez da resposta.

De fato, minha precedente carta dava a entender que você 
estaria presente no primeiro curso a ser dado no Chile, de 3 a 
9. Imaginava que você deveria partir logo após para voltar ao 
Equador e despedir-se dos companheiros, alguns dias depois, e 
voltar para o México.

Mas, como sua carta dá a entender que você pode permanecer 
até o dia 6 de fevereiro, à noite, quando terminam os cursos 
no Chile, aceito com agrado esta possibilidade que me parece 
maravilhosa. Anteriormente eu havia pensado em convidar para 
um novo curso o padre Capelaro: mas é bem melhor se você 
permanecer todo o tempo com o padre Juan, de tal maneira que 
possa, sobretudo, incrementar possíveis vocações  para a obra, 
a fim de que amadureçam ao contato com você, durante um 
período mais longo.

Não tenho ideia do que decidiu com os superiores Maristas 
para o curso que lhes será dado. No caso de ter que se ausentar de 
10 a 18 de janeiro para dar esse curso aos Maristas, padre Juan será 
capaz de ministrar sozinho o curso às religiosas em Antofagasta. 
Doutro lado, estarão aí também os padres do Equador, que 
acompanharão o Ir. Rueda, e, se possível, teremos também o padre 
Cañabate, marianista, que há muitos anos é nosso amigo no Chile.
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Com relação a seus amigos do Equador, fica entendido que pode 
levá-los consigo. Dou-me conta de que a despesa é grande, mas 
compreendo também a vantagem de uma experiência igualmente 
maravilhosa. Quanto ao dinheiro necessário, é um tanto difícil 
pagar tudo daqui. Estamos com a casa cheia de gente que se prepara 
para servir a obra em todas as nações e esta é uma contribuição 
que o Centro Internacional continua a oferecer sem interrupção 
a diversos centros nacionais. Penso que em todos os países 
precisamos pedir alguma esmola, como nós mesmo pedimos.

Entretanto, não quero, por uma questão de dinheiro, sacrificar 
algo que pode ser tão útil às almas. Fiquemos, pois de acordo assim:

1. Seria bom que o Ir. Rueda pedisse essa esmola a um político 
ou a algum outro amigo do Equador, explicando a importância 
da preparação desses padres que, em seguida, trabalharão 
para sua pátria.

2. Se a quantia arrecadada não bastar, estou de acordo com o 
padre Juan, que a pequena soma que receberão no Chile seja 
usada para esse efeito.

3. Quando todos estes recursos estiverem esgotados, o Ir. Rueda 
me dirá o que falta e eu, sem dúvida, enviarei o restante.

Espero que o Senhor fique contente com esta forma de agir, 
que conta completamente sobre Ele.

Faz-me pena o que me diz a respeito do padre Lorente.425 
Saúde-o afetuosamente de minha parte e diga-lhe que continuo 
a crer que ele poderia fazer grande bem conosco. O trabalho que 
realizamos comporta todos os apostolados que o atraem.

425  Ir. Basílio prefere o sobrenome, quando fala dos padres. Aqui trata-se do 
padre Julián Lorente.
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Passei ao padre Hernandez426 todos os dados dos padres 
que você desejava obter. Garanto-lhe que nosso trabalho 
aqui, durante o Concílio é terrível, já que os bispos dispõem 
relativamente de pouco tempo e temos tantas coisas a tratar 
com eles. Estamos nos esforçando, na medida do possível, para 
atender a seus casos, que são tão belos.

No tocante à formação ulterior dos padres do Equador, permaneço 
na espera que você me diga o que imagina de melhor. Penso que, 
tanto o Peru como a Venezuela, poderiam  ser dois lugares para a 
formação, se ainda for necessário, após o mês no Chile.

Do fundo da alma, abençoo-os todos. Mandei nestes dias 
uma cartinha aos padres  Merino e Eugenio Gomez. Espero que 
tenham chegado.

Abraço-o em Jesus, em união de preces, de que tanto 
necessitamos, creia-me afetuosamente seu,
(Riccardo Lombardi)

P.S. Naturalmente ficaria muito contente se você pudesse estar 
presente em todos os cursos de janeiro, sem ter que interromper 
para atender os Irmãos Maristas. Aguardo uma cartinha que 
me aclare sobre este ponto, segundo as três hipóteses que me 
colocou na última carta.

426  Basílio o chama habitualmente Chema: José Maria Hernandez.
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Dia 20 de novembro de 1964, Irmão Basílio detalha seu trabalho 
no Chile.

Estimadíssimo e Rev. Padre,
Vai aqui um telegrama com o que há de mais substancial. 

Estamos assoberbados pelo trabalho dos cursos e para a 
preparação dos novos cursos.

Minha equipe e eu permaneceremos no Chile até o final de 
fevereiro. Darei o primeiro curso aos Irmãos antes daquele do 
padre Juan, em Antofagasta, a fim de chegar àquela cidade ao 
meio-dia do dia 4, ou se puder, na véspera. O segundo curso aos 
Irmãos estou vendo se é possível deslocá-lo para os dias 7 a 16 
de fevereiro. E, se não for possível, vou colocá-lo em data que 
prejudique o menos possível seu plano. Para isso, gostaria que 
me enviasse, no mais breve lapso de tempo, o calendário e o lugar 
dos compromissos no Chile, a categoria dos cursos e as pessoas, 
assim como a importância e a prioridade que lhes confere.

No tocante às pessoas, está definido que o padre Julián vai 
se retirar em março do próximo ano. Isso me causa pena porque 
ele vale um tesouro, e adaptou-se muito bem no trabalho e na 
mensagem. Não creio que esteja totalmente perdido. Ele tem 
muito boa disposição em colaborar por fora e creio que, de fato, 
poderá atuar em diversos cursos. Não me surpreenderia que, 
após o retorno à paróquia, se integre novamente a nós. Pressinto 
isso. Ele mesmo encara essa possibilidade e pede que não lhe 
fechemos as portas.
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Eugenio427 continua muito bem, entregue sem limites, 
trabalhando como ninguém na própria formação. Enxergo nele 
o próximo diretor nacional.

Sei que o bispo do padre Merino lhe escreveu dizendo que não 
pensa em liberá-lo mais um ano. Quando voltar falarei seriamente 
com ele porque, se este caso for bem tratado, poderemos garantir 
uma prorrogação de dois ou mesmo três anos... não mais que isso.

Não tenho ideia dos trâmites que fez com os senhores bispos. 
Embora compreenda o trabalho enorme que teve durante esse 
tempo, sinto pena que não tenha sido possível falar com os senhores 
bispos, ao menos os de Pamplona e de Quito, a fim de pedir os padres 
Arroyo e Enrique. Como ajudariam aqui e em outros países!

Acabo de receber uma má notícia, que não sei explicar. Dom 
Romero, que havia oferecido ajuda econômica ao padre Jacome, 
da diocese de Latacunga, que deveria ir ao curso Pro Ecclesia, 
para em seguida integrar nosso grupo, disse-me que o padre 
escreveu-lhe, de Barcelona, agradecendo a ajuda econômica, 
mas que não vai necessitar porque seu bispo lhe ordenou de 
voltar rapidamente a sua diocese de Latacunga. Que será que 
aconteceu? Dom Chiriboga estava disposto a liberá-lo e ele era 
um dos bons amigos do Movimento. O senhor sabe alguma coisa?

Não sei se é necessário ou não continuar a formação de 
Merino e Eugenio em outro país. Veremos. O senhor não soube 
se os bispos foram falar com meu Provincial ou se meu aviso 
chegou a tempo, indicando os inconvenientes?

427  Trata-se de Eugenio Gomes: substituirá o Irmão Basílio como diretor do 
MMM, no Equador.
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Saudações a todo mundo... E com toda a estima pelo senhor e 
pela obra, fico afetuosamente seu e na espera de sua bênção,
Ir. B. Rueda.

Um correio do padre Lombardi, do dia 3 de dezembro de 1964, 
insinua que o trabalho no Chile é capital.

Meu caro Irmão,
Sua cartinha trouxe-me muitas notícias, algumas positivas e 

outras nem tanto, agradeço de coração.

Gostei muito em saber que o padre Lorente continuará unido 
a nós, e que talvez possa se incorporar ao nosso grupo. Saúde-o 
afetuosamente de minha parte. Durantes estes  meses que ainda 
continua conosco, tentemos em nos irmanar ainda mais com ele. 
A recordação que tenho dele é a de um padre excelente, e o padre 
Bellido tem o mesmo parecer. Fico penalizado por ele nos deixar.

Quanto ao trabalho no Chile, os compromissos assumidos são 
os de Antofagasta: curso para padres, de 4 a 10 de janeiro; curso 
para religiosas, de 11 a 17 de janeiro. Depois, em Concepción: 
para religiosas, na última semana de janeiro e para os padres de 
1º a 7 de fevereiro.

Como vê, ainda sobra tempo para os cursos aos Irmãos, se 
julgar oportuno. As datas que agora lhe passei são as conhecidas 
do padre Hernandez. Se quiser saber algo mais preciso, deve 
dirigir-se aos respectivos bispos. Durante todo esse tempo, 
o padre Juan estará no Chile. A você, meu caro Irmão, confio-
-lhe particularmente a questão das vocações para ajudá-las 
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a amadurecer e para enviá-las à formação fora do Chile, se 
necessário. Os bispos desejam muito que nasça uma célula no 
país, e estão até disposto a ajudar com pessoas. Aquele que nos 
pareceu mais frio foi o cardeal de Santiago, apesar de ter-se 
mantido bastante cordial. Diria que isso representa a situação 
que verificamos com os Salesianos, um pouco por toda parte.

Quanto aos interesses dos bispos do Equador, na questão da 
divisão do trabalho que fizemos durante o Concílio, coube ao 
padre Hernandez fazer os contatos pessoais, e eu os encontrei 
sempre muito entusiasmados pelo Movimento, entusiasmados 
pelo Ir. Rueda e plenamente empenhados para que a obra 
prossiga. Num certo momento, o padre Hernandez julgou 
oportuno não repetir sempre os nomes daqueles que ele deveria 
procurar, então confiou isso a Dom Proaño, para que ele agisse 
por si mesmo. Dom Proaño, em si, é certamente nosso grande 
amigo, ao ponto de pensar seriamente em aderir à obra. O fato 
é, no entanto, que no momento está muito empenhado com o 
grupo de pastoral, do qual é o responsável a pedido do Celam. A 
certa altura, o padre Hernandez preferiu não insistir.

Agora você deverá tratar diretamente com Dom Proaño e ver 
o que já fez e o que obteve. O padre Hernandez tem a impressão 
de que, se continuássemos a insistir, poderíamos passar a ideia 
de que estamos agindo mais no nosso interesse do que no dele, e 
nosso serviço perderia valor.

Não entendi absolutamente nada do caso desse padre de 
Latacunga. Parecia-me que tudo estava tranquilo e que Dom 
Chiriboga continuava decidido. Agora, meu caro Irmão Basílio, sua 
cartinha dá o primeiro sinal de dúvida. Vá a fundo também neste caso.
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Quanto à questão de pedir a seu Geral uma prorrogação de 
sua permanência, o caso foi confiado também a Dom Proaño, 
que se comprometeu a ir até lá. Pensamos em seguida, que 
não deveríamos interromper a iniciativa, porque tínhamos a 
impressão de que não ocorreria nada. Na realidade, duvido que 
algo tenha sido feito. É pena que os responsáveis assim sejam, 
mas em última análise, o chefe da Igreja é o Senhor e Ele sabe de 
tudo o que ocorre na Igreja.

Em Jesus, meu abraço afetuoso, seu
(Riccardo Lombardi)

Dia 12 de dezembro de 1964, Irmão Basílio responde às questões do 
padre Lombardi.

Estimado e inolvidável Padre,
Recebi sua carta que me traz boas e más notícias. Boas, os 

projetos do Chile, que tentarei realizar do melhor modo possível 
e com todo empenho. Acredite que me empenharei ao máximo 
nos cursos, com o objetivo de obter vocações. Gostaria de saber se 
algum bispo do Chile, de maneira concreta, prometeu ceder alguém 
ou se há apenas vagas promessas. Isto significa, se estes dois cursos 
são como os que foram dados no México: o primeiro dirigido pelo 
padre Bellido e o segundo pelo padre Santiago e seu servidor, para 
os quais os bispos enviariam elementos, sabendo que alguns seriam 
selecionados como candidatos aptos, e já dispostos a cedê-los; ou 
se será um curso simplesmente de treinamento no qual, caso seja 
encontrado algum candidato, deveremos tentar um convite a ele e 
tentar convencer também - se possível – seu bispo. Agradeço uma 
resposta sobre este ponto, numa carta com duplo endereço:
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- a Quito, de onde partirei dia 23 de dezembro.
- a Santiago – Casa Provincial dos Irmãos Maristas – Catedral 

1900 – Santiago – Chile.

Em relação aos candidatos que temos em vista, se o senhor 
esteve sobrecarregado de trabalho e que não tenha conversado 
com os senhores bispos, compreendo; sei o que é essa loucura 
de vida no Centro, durante o período do Concílio. Mas, se for 
porque crê que assim está bem, modestamente ouso sugerir que 
talvez esteja equivocado (ou sou eu que me engano). Digo que 
foi um erro porque não são todos os bispos do Equador que têm 
uma boa imagem de Dom Proaño, pelo menos é o que se diz, e 
por consequência sua voz não será totalmente eficaz em todos 
os casos. Por outra, o tempo corre e nós vamos para o Chile, 
perdendo toda possibilidade de contato comigo para orientá- 
-los. Praticamente, nem chegarei a ver Dom Chiriboga, para falar 
sobre o padre que nos tinha cedido (Vocês não fizeram nenhuma 
menção ao caso aí em Roma, felicitando-o pela generosidade? 
Isso teria provocado uma explicação ou a confirmação da 
cedência). O certo é que acabo de receber a informação de que o 
padre voltou ao Equador e foi nomeado secretário do bispo. Um 
último motivo: não há por que temer que os bispos estranhem 
que peçamos elementos, uma vez que temos em mãos todos os 
instrumentos para fazê-lo:

1. Uma carta que o senhor possui, na qual os bispos acolhem o 
Movimento.

2. Um pedido deles para que minha permanência seja prolongada 
por um ano, a fim de formar o grupo do Equador, que continue 
a obra iniciada pelo Movimento para um Mundo Melhor.
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É com todo respeito e afeto que faço essas considerações, de 
acordo com os planos e o ponto de vista daqui. Pode ser que me 
engane porque não possuo os dados que o senhor pode ter em 
mãos. Se me equivoco, por favor, perdoe-me! Deixo agora essa 
questão para que veja o que é possível fazer... De minha parte, vou 
tentar ver Dom Muñoz antes de partir para o Chile. A iminência 
da partida para o Chile e os compromissos assumidos anulam os 
11 dias que me restam no Equador, a fim de tentar encontro com 
Dom Proaño e Dom Chiriboga, sendo ainda mais difícil falar com 
Dom Maya ou Rada. Quando retornar do Chile, a situação será tão 
precipitada que praticamente não terei tempo para mais nada. 
Portanto, passo-lhe os assuntos e aguardo uma resposta.

Saudações a todos os membros da casa. Para o senhor, para 
o inolvidável padre Chema e para todos, cordiais votos de Natal 
e os melhores votos para o ano de 1965, para os trâmites da 
aceitação definitiva da obra.

Esperando sua bênção e as preces de todas as santas almas do 
Centro, em vista dos trabalhos no Chile, fico seu filho afetuoso 
no Senhor,
Ir. Basílio Rueda, FMS.
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A carta acima foi respondida pelo padre José Maria Hernandez, dia 
21 de dezembro de 1964.428

Meu caro Irmão, 
A pedido do padre Lombardi, respondo a sua carta de 12 de 

dezembro, a ele endereçada.

No que se refere aos padres do Equador, como possíveis 
candidatos para a obra, no MMM, durante a última sessão do 
Concílio, envidamos todos os esforços para atingir os melhores 
resultados. Falei pessoalmente com Dom Muñoz e com Dom 
Chiriboga, que sempre se mostraram muito amáveis, e este 
último particularmente me disse que já havia cedido um padre. 
Os contatos com Dom Proaño foram numerosos e ele, em nome 
dos bispos do Equador, durante o retiro para os bispos de língua 
espanhola, anunciou publicamente que havia chegado a um 
acordo, para garantir uma equipe de padres, encarregados da 
pastoral, dos quais 4, especificamente para o trabalho do MMM. 
Não nos omitimos em nada daquilo que julgávamos prudente 
fazer. Esperamos agora que os propósitos dos senhores bispos 
possam se concretizar, de tal sorte que a obra se firme no Equador.

Quanto ao trabalho no Chile: os próximos cursos têm o 
objetivo despertar vocações para a Obra de Promoção. Diversos 
bispos manifestaram o desejo de um trabalho organizado e 
sistemático no Chile, a exemplo do que estamos realizando em 
outros países. Mais ainda, assinaram documento dizendo que 

428  Este padre ocupa o lugar  que tinha o Irmão Basílio, em Rocca di Papa, 
quando estava em Roma, em 1962-1963. Substitui o padre Lombardi e é o ho-
mem de ligação com os membros do Movimento no Mundo. A carta é endere-
çada ao Irmão Basílio, à casa provincial dos Irmãos Maristas, no Chile: Catedral 
1900 – Santiago – Chile.
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desejam chegar um dia a ter uma equipe episcopal como a que já 
existe no México. Agora, levando em conta a existência de uma 
real vocação para trabalhar na Obra de Promoção, não é possível 
pensar numa designação a priori, uma vez que a experiência nos 
diz que com frequência acaba de maneira negativa. É por isso 
que esses cursos existem, para encontrar padres que seriamente 
desejam trabalhar na Obra, dando em seguida os passos 
sucessivos. Creio que você, como o padre Juan Alonso, colocarão 
nisso todo empenho e com amor.

Caso possa servir, estes são os nomes dos bispos que assinaram, 
por ocasião do retiro aqui em Roma. São os seguintes:

Dom Francisco Valenzuela, bispo de Antofagasta;
Dom Manuel Sánchez,  arcebispo de Concepción;
Dom Augusto Salinas,  bispo de Linares;
Dom Francisco Gillmore,  Vigário castrense; 
Dom Juan Francisco Fresno, bispo de Copiapó;
Dom José Luis Castro,   bispo de San Felipe.

Uma pessoa que pode ajudar muito é o padre Raul Hasbun, 
secretário geral do episcopado do Chile. Ele mesmo ofereceu 
cooperação espontânea e indicou duas residências que vocês 
poderão ocupar, se necessário.

1. Seminário Pontifício de Santiago; reitor Dom Carlos Gonzalez 
– Av. Apoquindo, 0724 – Las Condes – Tel. 48 00 64.

2. Casa do Clero, diretor Dom Sergio Vaech – Santa Isabel, 381 
– Santiago – Tel. 39 27 77. O padre Hasbun vive nesta casa.

Nas minhas humildes preces, rogarei sempre ao Senhor que 
abençoe com abundância seu apostolado no país.
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Que o Senhor lhe conceda um Feliz Natal na tarefa de fazê-lo 
nascer em muitos corações.

Com muito afeto, em Cristo,

José Maria Hernandez, padre.

Aparentemente, do Chile, nenhuma carta foi escrita. Esta foi 
redigida em Esmeraldas, Equador, dia 11 de fevereiro de 1965, 
depois da saída do Chile, e presta conta do trabalho realizado.

Estimadíssimo e Rev. Padre Lombardi,
Estou rasgando uma carta que lhe havia escrito (com muita 

pressa, algumas horas após minha chegada a Guayaquil). 
Quando a reli, pareceu-me ininteligível. Recomeço a mesma 
carta na cidade de Esmeraldas, onde estamos dando um curso 
para os padres combonianos, no qual estão presentes o bispo e o 
provincial. São quase todos italianos.

Aqui vai o relatório, que provavelmente espera com ansiedade, 
com a descrição dos trabalhos que realizamos em Santiago do 
Chile e em outras cidades. Somado ao relatório do padre Juan 
Alonso Veja429, apresentará o resultado final de nossa percepção 
das coisas. 

O ambiente. – Muito pouco favorável ao Movimento. A 
impressão que captei, vinda de diversos setores era desfavorável 
ao Movimento. Isso devido a atividades anteriores no Chile, 
excetuando as realizadas pelo padre Juan Alonso Veja, em 

429  Chamado muitas vezes de padre Juan.
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Talca. Os dois primeiros dias, em Antofagasta, foram recebidos 
friamente pelos presentes. A partir do terceiro dia, graças ao 
calor do segundo momento, o curso mudou de fisionomia e penso 
que os padres acabaram contentes com a mensagem do curso, e 
convencidos da necessidade da presença dessas ideias como base 
de toda e qualquer ação pastoral que desejem implantar.

Os cursos. – No curso de Antofagasta estavam presentes uns 
50 padres de diferentes nacionalidades. Quase todos estrangeiros! 
Presentes também o bispo de Antofagasta e o Vigário de Iquique, 
embora não a todas as meditações. Como afirmei, creio que o 
resultado deste curso foi realmente bom. Em seguida, os padres 
Juan Alonso Veja e Cañabate ministraram o curso para as religiosas. 
Queria enviar o padre Julián para ajudar, mas percebi que o 
padre Juan não julgava isso necessário e também porque haveria 
despesas suplementares. É por isso que o padre Julián partiu para 
a América Central, onde já tinha compromissos agendados. O 
curso, pelas informações que tive, obteve um magnífico resultado.

Seguiram-se os cursos em Concepción. De início o curso para as 
religiosas e depois para os padres. No curso às religiosas estavam 
presentes de 80 a 90 Irmãs. Apesar das diligências de Dom Sanchez 
desde Roma, o curso estava mal organizado e foram necessárias 
medidas enérgicas de Dom Sanchez (ordenou às Carmelitas e às 
Trinitárias contemplativas que saíssem da clausura para seguirem 
o curso) e o empenho de Dom Veja e das madres dominicanas das 
Canárias para encorpar um curso que parecia fadado ao fracasso 
por falta de assistência. O curso foi dado pelo padre Juan e por seu 
servidor. Creio que o resultado foi realmente bom, e que todas as 
religiosas, mesmo as contemplativas e a mana de Dom Sanchez, 
ficaram extremamente contentes.
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Depois veio o curso para os padres de Concepción. Não chego 
a me sentir seguro para dar um parecer sobre este curso por temor 
de ser parcial e unilateral. Estavam presentes 45 padres. Dom 
Sanchez, arcebispo de Concepción, esteve presente em quase 
todas as meditações. Posso afirmar que, em geral, as pessoas 
ficaram satisfeitas com o curso, embora nem sempre sobre 
algumas afirmações de tipo acidental da mensagem. Entretanto, 
não foram pródigos em elogios quanto à satisfação, e a vibração 
que se notava neles não chamava a atenção. Isto é, era como dar 
um curso para um público pouco motivado. Malgrado, em certas 
expressões de aprovação, mesmo repetidas, não se chegava 
a perceber o resultado real e geral, que costumamos obter por 
meio do que estamos comunicando. Disseram-nos em algumas 
ocasiões, de não estranharmos essa falta de expressão ou de 
vibração... que em tudo o chileno  é igual, e dá para reconhecer 
a desagradável impressão que o padre Voillaume (Superior dos 
Irmãozinhos de Jesus) manifestou diante desse fato e como ele 
explicava que os chilenos possuíam esse tipo de reserva e de 
reação retardada diante dquilo que lhes era comunicado. Será o 
caso? Não sei; o tempo dirá!

Uma coisa é certa: o curso de Antofagasta tinha pessoas muito 
mais bem preparadas; creio que o padre Juan e eu alcançamos 
uma menor altitude do que no segundo curso (é minha 
impressão) e, assim mesmo, embora o início tenha sido frio e que 
houvesse fortes  preconceitos o resultado foi bom (a maioria não 
era do Chile)... O segundo curso, o de Concepción, salvo exceção, 
era formado por pessoas menos preparadas, de nível médio; não 
notamos resistências iniciais, nem preconceitos, e, no entanto, 
o entusiasmo foi menor (eram quase todos do Chile). Com 
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isso, quero que compreenda que minha inquietação se explica 
simplesmente pelo caráter do chileno e não por outra coisa.

Depois de tudo o que lhe expus, não quero passar-lhe a ideia 
negativa do curso de Concepción, mas também não posso dizer-lhe 
simplesmente que tudo foi muito bem, e que mais tarde nos demos 
conta de que não ficaram contentes, enquanto nós pensávamos 
que fora um sucesso. Daí minha preocupação com nuances diante 
de realidade que não chego a perceber tão claramente.

Resultado na procura de vocações para o Obra
Comecemos por afirmar que, nem os antecedentes do Movimento, 
nem a situação geral, tornavam fácil o recrutamento. Era 
necessário proceder com tato e discrição para não provocar um 
clima negativo no curso. O padre Juan empenhou-se de verdade 
neste sentido e seu servidor também. Do jeito deles, os padres 
Eugenio e Merino nos ajudaram, por seus contatos e pelo trabalho 
de corredor. Tocamos no assunto e conversamos com diversos 
daqueles dos quais falaremos aqui, mas não mantivemos senão 
os que oferecem certa viabilidade.

a. Padre Marcelo Quirion (canadense, Oblato de Maria 
Imaculada, de idade madura, cheio de força e de iniciativas). 
Curso de Antofagasta. Bem preparado, atualmente simpatiza 
bastante com a mensagem; seus confrades religiosos afirmam 
que é um homem dos mais bem preparados que têm, dos mais 
válidos no campo da pastoral e evidentemente um verdadeiro 
religioso. Pelo que nos disse ele mesmo, sabemos que veio 
prevenido contra o Movimento. É um convertido às ideias do 
curso e à mensagem do Movimento. É agora um colaborador 
totalmente disponível na medida  em que suas atividades lhe 
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permitam. Dispõe-se a trabalhar com o padre Cañabate para 
os retiros e para outros trabalhos, em qualquer parte do Chile, 
mas recomendamos que não dê treinamentos. O padre Juan 
foi além e o convidou, mas o padre, por ora, ainda não está 
disposto a dar o passo. Talvez daqui a um ano. A razão é bem 
simples: o preconceito que nutria e seus temores de provar 
uma decepção análoga àquela do padre Lefebre, em relação 
ao Movimento, que compartilhou com ele (Oblato que fora). 
Lefevre era um companheiro de estudo, que o padre Marcelo 
estima muito. É, portanto, um sujeito de possível vocação que 
é necessário alimentar, seguir e posteriormente convidar a se 
incorporar a nós.

b. Padre Juan Zerón. É o mais válido padre que conhecemos no 
Chile, depois do padre Marcelo. É chileno e relativamente 
jovem. Regente de filosofia no seminário de Santiago. Muito 
espiritual. Simpatizou bastante com as ideias. Padre Juan o 
convidou pessoalmente e, sem recusar o convite, deixou a 
impressão de que vai pensar como futura possibilidade. Uma 
insinuação do cardeal talvez pudesse levá-lo a decidir-se. 
Mas o problema reside justamente aí! 

c. Padre Gonzalo Mella. Jovem padre que simpatizou de maneira 
extraordinária com as ideias do Movimento, a ponto de 
afirmar publicamente, em Concepción, que o curso havia tido 
influência definitiva sobre sua vida. É um bom padre e acho 
que não será difícil pedi-lo a Dom Sanchez. Nós não tivemos 
tempo para fazer esse pedido e não quisemos precipitar a 
iniciativa, por um motivo que exporei em seguida. O padre 
Juan Alonso Veja falou com ele, convidou-o e parece que se 
emocionou... somente que se considera indigno e incapaz. 
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Penso que, se for convidado de novo, facilmente aceitaria, 
naturalmente contando também com a autorização de Dom 
Sanchez. É bom esperar alguns meses para constatar se 
convém ou não convidá-lo, de acordo com os resultados das 
medidas que Dom Sanchez pretende adotar.

d. Como recurso distante, é bom conservar nos arquivos, para 
quando se modificarem as atitudes dos padres Salesianos 
em relação ao Movimento, o nome de um jovem padre que 
participou do curso e que ficou encantado com as ideias, 
pensando mesmo em aplicá-las no ambiente escolar. Não me 
parece difícil convidá-lo; mesmo que não  tenhamos falado 
concretamente com ele, creio que aceitaria. Chama-se padre 
Augusto Alliaga.

e. Última  possibilidade. Aproveitando da presença de um 
dos mais destacados padres capuchinhos no curso, e da 
benevolência dessa congregação em relação ao Movimento, 
conversei com ele e indicou-me dois nomes de capuchinhos 
chilenos que poderiam servir para nosso trabalho. No dia 
seguinte, terminado o curso, encontrei-me, em Santiago, 
com o Provincial dos padres capuchinhos. Recebeu-me com 
enorme cordialidade, estava bastante inquieto e desejoso 
de conhecer os resultados dos últimos cursos, uma vez 
que se lembrava da fraca acolhida que obtiveram os cursos 
anteriores, no seio dessa mesma organização. Partilhei com 
ele, de forma objetiva, os resultados que, dentro de uma visão 
geral, pareciam positivos, e terminei mostrando-lhe o plano 
que temos em mente para constituir uma equipe no Chile, 
pedindo que ceda um bom elemento (e insisti para que seja 
realmente bom) para o Movimento, deixando-o totalmente 
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livre. Acolheu a ideia com simpatia e alegria. Falamos das 
qualidades. Citei o nome dos dois candidatos e ele me disse 
que pecavam contra uma das qualidades de base que eu 
havia indicado: a prudência. São por demais impetuosos e 
um tanto imprudentes, podendo criar reações contrárias ao 
Movimento em vez de favorecê-las. Disse-me que pensaria 
num candidato, mas que por trás estava o Conselho e que 
estudaria o caso com eles. Têm muitas frentes de trabalho 
e eles nem são suficientes. É um homem que pode perceber 
prioridades e transferir pessoas que estão em postos-chaves 
no serviço à Igreja. Uma sua carta será muito útil; uma carta 
que reforce as iniciativas que entabulei, que ajude essa boa 
disposição e que insinue os passos sucessivos das ações.

f. Noutro plano, conversando com o arcebispo de Concepción, 
durante o último almoço, disse-me que se sentia moralmente 
em dívida com o senhor e empenhado na busca de vocações 
para a Obra, e que dentro de um mês falaria com os senhores 
bispos do Chile sobre a necessidade de liberar vocações 
idôneas pra o Movimento. Isso me dá a entender que os 
trabalhos realizados o satisfizeram, dado que os dois cursos 
foram organizados um tanto à margem, por causa da frieza 
do cardeal; e apesar disso está disposto a falar à Conferência 
episcopal e a pedir candidatos para o MMM no Chile. 

Pedi ao padre Juan Alonso que, sendo ele a pessoa mais 
representativa, assumisse a continuidade, escrevendo aos bispos 
de Antofagasta e Concepción para dar continuidade a esses 
caminhos abertos e para não deixar morrer o ambiente criado. 
Na carta que lhe escreverá, Juan lhe dirá o que é prudente fazer e 
quais os caminhos e maneiras de agir.
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À margem de tudo quanto foi dito, creio que essa viagem 
ao Chile obteve bom resultado... um ótimo resultado: o 
aprofundamento e melhora dos trabalhos de formação e 
capacitação dos padres Eugenio e Merino, que realmente 
aproveitaram da ocasião e estudaram intensamente.

Neste momento encontro-me com os padres Combonianos. 
Um pequeno grupo, mas realmente simpático e de valor. 
Treinamento com um diálogo nunca visto. Como ficaria feliz se 
pudesse encontrar aqui outras vocações para o MMM, e para obter 
que sejam liberadas. Peça ao Senhor que ilumine o caminho!

Vamos às questões econômicas, que quero deixar em ordem, 
antes de partir para o México, o que ocorrerá o mais tardar dia 
1º de março, fazendo pequena escala em Cali e em Bogotá para 
atender a dois pedidos dos Irmãos Maristas. (Esqueci-me de lhe 
dizer que os dois cursos aos Maristas, no Chile, foram de um 
sucesso total).

Despesas: Viagem do padre Julián US$256.00.
                   Viagem do padre Merino US$256.00.
                   Viagem do padre Eugenio US$273.00.
                   Viagem do irmão Rueda US$273.00. 

Despesas de viagem dos três (Merino, Rueda e Eugenio) de:
     Santiago a Antofagasta US$75.00.

Despesas dos três de:
                  Santiago a Concepción US$25.00.
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Visas, direito de migração, saída do Equador: US$61.00.

Total geral:              US$1,219.00.

Aportes obtidos:
Irmãos Maristas por dois bilhetes  US$546.0.
Irmãos Maristas em espécie   US$25.0.
Ajuda de amigos    US$103.00.
Presente de parte do bilhete do padre Julián US$33.00.
Padre Juan recebeu dos bispos de Antofagasta
e Concepción e me entregou    US$200.00.
Total:      US$932.00.
Déficit      US$287.00

Na realidade fizemos outros pequenos gastos de deslocamento, 
de trâmites, de pagamento da estada dos padres em Antofagasta 
etc durante um mês e meio, que não constam do relatório acima. 
Assumimos por meio de nossa pequena caixa: um mês e meio durante 
o qual nada recebemos, por termos incluído tudo nas despesas 
acima. Constato que vivemos num regime de total austeridade, 
reduzindo os gastos ao mínimo. As viagens de seu servidor e do 
padre Eugenio foram mais caras, mas isso não dependia de nós. 
Foram os Irmãos Maristas que as compraram e pagaram; entretanto, 
são preços  melhores que os da Iata, levando em conta as taxas de 
10% sobre todas as viagens. O total do que deram os bispos do Chile 
foi de US$800.00., de acordo com o que me disse o padre Juan. Como 
percebi que ele andava com um déficit considerável, pedi-lhe que 
me repassasse US$200.00., para que não perdesse tanto.

Ficarei grato se me enviar o dinheiro antes de minha partida, 
uma vez que as dívidas estão em meu nome, e que não poderei 
deixar o país sem acertar essas contas.
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Esqueci-me de lhe dizer que foi destinado para o segundo 
noviciado da Espanha (mas, por favor, guarde isso consigo). Penso 
que seria bom nomear o novo responsável do Equador e, neste caso, 
o homem que me parece apto é o padre Eugenio, se não enviar outro 
do exterior. Saudações a todos. Com grande afeto, seu no Senhor.
Ir. B. Rueda.

Especial saudação a todos, particularmente aos padres 
Hernandez, Rossetti, Rotondi e Chianello, ao inolvidável irmão 
Butarelli e Br. Suenders e às religiosas. Permaneço seu filho em 
Cristo Jesus. – Ir. B. Rueda, FMS.

A Irmã Maria da Eucaristia, Provincial das Irmãs do Bom 
Pastor430, indica a data exata da partida do Equador do Irmão 
Basílio: 4 de março de 1965.

Casa Provincial do Bom Pastor, 12 de março de 1965.

Quito – 4 de março de 1965.431

Acabo de receber uma carta do Rev. padre José Maria Hernandez G. 
anunciando sua próxima chegada ao Equador, o que se constitui, 
para mim e para quantos formam o Movimento para um Mundo 
Melhor, uma grande notícia e uma agradável surpresa.

Hoje com pesar nos despedimos do Rev. Irmão Basílio 
Rueda que, durante dois anos, como sabe, foi o sustentáculo 

430  Essas Irmãs acolhiam com grande generosidade a equipe do MMM, em Qui-
to. Por outras cartas sabemos da alta estima que a madre Maria da Eucaristia 
nutria pelo Irmão Basílio e como o convidava a saber descansar à noite para que 
a luz de seu bureau não se confundisse com  a luz da aurora. Conselho este que 
outros vão lhe dar, sem muito êxito.
431  As duas datas aparecem na carta.
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do Movimento aqui no Equador. Deixou-nos profundamente 
edificadas por seu devotamento infatigável à glória de Deus e ao 
bem das almas, e não duvidamos que a semente que depositou 
em tantos sulcos produzirá frutos ao cêntuplo.

Temos que agradecer pelo tempo de permanência do Irmão 
Rueda no Equador, fazendo votos para que Deus nos conceda a 
graça de revê-lo por aqui.

Continuaremos a apoiar e ajudar o Rev. padre Eugenio Gomes, 
que assumiu o Movimento, não tendo como auxiliar senão o padre 
Benigno Merino432, jovem padre, que o Rev. Irmão Rueda iniciou a 
formar nas múltiplas atividades e responsabilidades do Movimento.

Como seria bom se o senhor pudesse enviar outros colaboradores 
experimentados, que fizessem grande bem neste país, onde o 
Movimento foi tão bem acolhido e entendido desde o início.

Aproveito a oportunidade para agradecer o grande interesse 
que manifestou pelo desenvolvimento e o êxito do Movimento 
em nosso país. Permito-me de lhe recomendar uma intenção: 
tenha-nos presentes no momento da missa.

Conservamos com gratidão a lembrança de sua visita e 
esperamos que brevemente possamos revê-lo.

Augurando pleno sucesso nos trabalhos do Movimento 
por um Mundo Melhor, pedindo sua bênção e tendo-o em alta 
consideração, sou sua humilde serva.

Irmã Maria da Eucaristia
Superiora Provincial do Bom Pastor.

432  O Irmão Basílio costumava chamá-lo somente de Merino.
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5. O Irmão Basílio já não está no Mundo Melhor

Irmão Basílio não é mais membro do Mundo Melhor; mas a 
sintonia com o Movimento permanece e justifica o intercâmbio 
epistolar. A carta que segue, de 21 de maio de 1965, vem de Siguënza, 
Espanha, onde Basílio iniciou o trabalho no Segundo Noviciado.

Rev. e inesquecível padre Lombardi,
Algumas breves linhas, sabendo de seu precário estado 

de saúde e de sua massacrante correspondência; não quero 
sobrecarregá-lo além do que já está.

Tenho notícias de que sua saúde se restabelece. Deus seja 
louvado... o senhor nos  causou grande susto, mas, graças a Deus, 
tudo passou. É inútil dizer-lhe que todos os  dias rezo pelo senhor 
e pela Obra, que tanto amo e à qual continuo ligado. (Nestes dias 
esteve na nossa casa, durante uns seis dias, o padre Avelino e 
partilhamos longas e saborosas recordações a seu respeito e 
sobre o MMM.) Ele envia-lhe cordial saudação.

Passo ao motivo fundamental desta carta. Recebi uma carta do 
padre Mário Arroyo433, na qual me comunica a boa notícia de que 
seu bispo lhe concedeu autorização para entrar no Movimento 
para um Mundo Melhor. O padre Mário ao comunicar-me a notícia 
pergunta o que convém fazer concretamente. Vou responder-
lhe agora mesmo, dizendo que fique calmo e que, por mim 
mesmo, pelo padre Eugênio ou pelo senhor, receberá resposta 
com as necessárias instruções. Conhecendo o padre Mário, sua 
boa vontade, seu apego a nós, seu empenho no estudo, mas 
também a necessidade de receber uma boa formação e um bom 

433  Basílio costuma chamá-lo somente de Arroyo.
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acompanhamento, permito-me aconselhar que faça seu ano de 
experiência e de formação, ou no Peru, com os padres Cuberto e 
Santiago, ou na Venezuela com os padres Zavala e Clemente, ou 
finalmente no México (caso o padre Bellido permaneça lá ainda 
por algum tempo). Aconselharia pessoalmente que a viagem 
a Roma aconteça para o curso de 1966, e que o faça antes do 
período de preparação e de experiência.

Irei a Roma dia 13 de junho, e caso sua saúde e bondade me 
permitam, passarei aí para saudar a todos e para conversar com 
o senhor (brevemente) sobre o Centro do Equador, sobre o padre 
Mário Arroyo e de alguns outros temas do Movimento, como 
também de minha nova tarefa. Anexo cópia do parágrafo, no 
qual, em sua carta manuscrita, o padre Arroyo me passa a boa 
notícia que lhe dei. 

No México falei com o padre Hernandez dando minhas 
impressões sobre o Equador. Pediu-me que, além da exposição 
verbal que lhe fiz, preparasse um dossiê para o senhor com essas 
recomendações e conselhos. O tempo passou e não fiz, por três 
razões: trabalho atrasado de um mês, por ter chegado alguns 
meses depois da data prevista; sua doença, sobrevinda quatro 
dias depois que eu falara com o padre Hernandez, e minha ideia 
(corrigida pelo padre Arroyo Andrés Avelino) de que aproveitando 
das melhoras de saúde, o senhor estaria no Capítulo geral da 
Companhia; e, finalmente, quando soube, há algum tempo, que 
eu iria a Roma.

Pretendo encontrá-lo em Roma; para isso, se julgar oportuno, 
mande-me alguma indicação dizendo se posso vê-lo ou não. Com 
grande afeição, em Cristo Jesus. – Ir. B. Rueda, FMS.
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Parágrafo da carta do padre Mario Arroyo

“Basílio! Deus o quer! O senhor bispo disse-me que está de 
acordo em ceder-me ao Mundo Melhor. Para confirmar a notícia, 
aguarda encontrar-se com o padre Lombardi no México. O senhor 
me dirá o que há de melhor. O bispo falou-me do novo curso 
em Rocca di Papa. Sei que tem ampla visão e por intermédio do 
padre Lombardi dirá o que devo fazer. Quero apenas saber como 
e quando devo partir e para onde. Penso que estarei disponível 
a partir do dia 1º de agosto; programe desta data em diante. 
Basílio, responda logo e dê-me informações detalhadas.”

Daqui para frente o padre Lombardi responderá por meio de 
cartas breves, preciosos bilhetes porque, de quando em quando, vão 
revelar aspectos relevantes da personalidade do Irmão Basílio: o 
animador, o inventor de um novo estilo de ser Superior-Geral..., e 
manifestam sempre o profundo carinho recíproco. O bilhete abaixo 
é do dia 5 de junho de 1965.

Recebi com muita satisfação seu bilhete de 26 de maio. Sem 
dúvida, logo que chegar a Roma, telefone e daremos um jeito de 
nos encontrarmos. Por graça de Deus, pude retomar meu ritmo 
quase normal de trabalho. Vou dizer-lhe presencialmente que 
o padre Arroyo foi cedido à obra e já está decidido que irá se 
preparar no México. Já foi bem orientado. Para as demais etapas 
poderemos combinar de viva-voz. Em Jesus, com todo meu afeto, 
creia-me seu,
(Riccardo Lombardi, S.J.)434

434  Carta endereçada ao Rev. Irmão Basílio Rueda – CP. 16 – Siguënza - Guada-
lajara - Espanha.
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Ano a ano haverá intercâmbio de votos de Feliz Natal e de Ano- 
-Novo. Estes são de Madri, dia 25 de dezembro de 1965.

Estou afogado de trabalho e devo partir para Orense, para 
ministrar um curso a aproximadamente 80 Irmãos. Acabo de 
animar o retiro anual dos sete Provinciais e de alguns superiores 
da Espanha. Graças à imensa bondade de Deus tudo correu bem. 
Falarei sobre isso no meio do ano, quando nos encontrarmos.

Quis simplesmente enviar-lhe algumas linhas de bons votos 
de Natal... que o Menino   de Belém abençoe com abundância a 
obra, o Movimento e também o senhor, neste primeiro ano de 
vida sob nova modalidade. Creia-me, padre Lombardi, que peço 
isto de todo coração ao Senhor Jesus.

Sei que sofreu muito... que passou por momentos bem 
duros de incompreensões, de busca na escuridão, às vezes de 
ingratidão por parte de alguns..., depois virá o positivo. Padre 
Lombardi, mais do que nunca, creio que Deus o escolheu e 
age profundamente em sua vida. Mais do que nunca creio na 
importante tarefa do Movimento, na Igreja e creio na obra. Agora, 
é preciso viver a cruz. Coragem! A luz virá e o fruto será superior 
aos sofrimentos. Continuo a ser inteiramente um dos seus, mais 
do que nunca, e trabalhando a ritmo acelerado na minha nova 
responsabilidade (diante dos contratempos que experimentei, os 
médicos me alertaram sobre o perigo de estafa) para a difusão da 
mensagem.  Muita gente, por meio de seu servidor, aprecia e ama 
o MMM e conhece melhor o senhor.

Saudações e votos a todos os membros do MMM, residentes 
em sua grande casa. Mil agradecimentos ao padre Rotondi pelo 
aparelho. Mil agradecimentos pela acolhida e pelas palavras 
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dirigidas a meus Irmãos que recentemente visitaram o Centro. 
Voltaram encantados e mais do nunca seduzidos pelas ideias. 
Creia, padre Lombardi..., estamos semeando e haveremos de 
colher. Basta esperar alguns anos. Mil obrigados ao senhor, 
ao padre Hernandez, a Julieta, que os Irmãos apreciaram e 
admiraram. A todos uma enorme saudação.

No aguardo de nosso próximo encontro, abençoe-me.

Com grande afeto, em Cristo - Ir. Basílio Rueda.

Padre Lombardi responde, dia 5 de janeiro de 1966.

Caríssimo,
Você não pode imaginar a alegria que me causou sua carta. Você 

certamente compreende em profundidade os caminhos do Senhor 
e entende que o sofrimento é uma via para maior crescimento.

Diria que começamos a perceber mesmo em concreto, além 
da segurança geral que nos vem da fé.

Há pouco, recebi visita de todos os Irmãos que o tiveram 
na última formação, e devo dizer-lhe que todos se mostraram 
entusiastas em relação a você, começando por aquele que foi seu 
predecessor e, parece, é agora seu auxiliar.

Tanto quanto me é possível, estou estudando o Concílio 
Ecumênico. Não há dúvida de que a frase endereçada aos 
Institutos de Irmãos e à eventual ordenação de alguns para a 
assistência interna é um ponto que abre e torna muito atual 
um problema que até agora ficou à margem. Rogo ao Senhor 
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que esclareça os superiores dos diferentes Institutos. Por outra, 
penso que é momento também de escutar a opinião pública, que 
reina entre vocês, uma vez que Jesus se faz entender por meio de 
toda a comunidade do povo de Deus.

Em união de preces em Jesus, sob o olhar da Mamãe do céu, 
creia-me afetuosamente seu.
(Riccardo Lombardi, S.J.)435

No mês de novembro de 1967, a revista do Movimento, no 
México, “Noticiario a los Amigos”, comunica a eleição do Irmão 
Basílio Rueda como Superior-Geral dos Irmãos Maristas. Na capa, 
estampa a foto do Irmão Basílio com a seguinte legenda: “O Irmão 
Basílio Rueda, que trabalhou no grupo promotor do Movimento para 
um Mundo Melhor, foi eleito Superior-Geral dos Irmãos Maristas, 
dia 24 de setembro de 1967”.

Na página seguinte a revista apresenta  outra foto, onde se 
veem o Irmão Basílio com um grupo: 9 Irmãs, 12 Padres, e o padre 
Lombardi no centro. O Irmão Basílio está na primeira fila, à direita, 
e ostenta claramente a cruz de Irmão Marista.

“O Irmão Basílio Rueda, mexicano, é o novo Superior-Geral 
dos Irmãos Maristas. Foi eleito no domingo 24 de setembro (1967) 
pelo Capítulo geral da Congregação, reunido em Roma. Nasceu 
em 1924, em Acatlán de Juárez, Jalisco, México. Professor de 
filosofia tomista, o Irmão Rueda era até agora diretor do ‘Segundo 
Noviciado’ de língua espanhola, no Escorial, perto de Madri. O 

435  Mesmo endereço anterior.
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Capítulo, com 155 participantes, representando 62 países nos 
quais os Irmãos Maristas dirigem obras de educação, propõe-se 
abordar hoje os problemas referentes ao ‘aggiornamento’ pós-
conciliar. Procederão à reforma das Constituições, à elaboração 
de novos planos de formação e de ação para responder de maneira 
adequada às necessidades da Igreja hodierna. A Congregação dos 
Irmãos Maristas, fundada em La Valla, França, educa 380.000 
alunos em 800 estabelecimentos escolares de diferentes graus”.

Na sequência apresentaremos alguns parágrafos da 
mensagem que o Irmão Basílio Rueda enviou aos Superiores da 
América Latina por meio da Rádio Vaticana.

“Enviando a presente saudação, gostaria de, em primeiro 
lugar, dirigir-me respeitosa e filialmente aos Pastores das 
dioceses da América Latina, onde trabalham nossos Irmãos. 
Saibam que podem contar incondicionalmente com nossa 
colaboração, nosso respeito e nossa filial obediência...

E agora dirijo meu olhar para as estruturas da Igreja latino-
-americana. Mencionando esta vasta porção do povo de Deus, 
não posso deixar de me recordar, com afetuosa emoção do 
coração, do grande número de instituições e de pessoas com as 
quais o Senhor me permitiu partilhar inquietações apostólicas, 
trabalhos e resultados em não poucos países”.

O grupo promotor de Movimento por um Mundo Melhor, do 
México, se une em oração, confiando que o Senhor concederá luz 
e ajuda ao Irmão Rueda.
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Depois desta data, nos arquivos do MMM, não encontramos 
senão bilhetes, votos, às vezes uma carta mais longa que mostra o 
Irmão Basílio absorto no trabalho de Superior-Geral. Os bilhetes 
vêm reproduzidos abaixo, sem comentários.

20 de dezembro de 1967.

Por ocasião do 150º aniversário da fundação do Instituto dos 
Irmãos Maristas, o Superior-Geral e seu Conselho, unidos a todos 
os Irmão e amigos, agradecem a Deus pelas graças recebidas por 
intercessão de Maria, o “Recurso Habitual”, de quem  esperam 
especial ajuda maternal neste ano do Capítulo.

Na ocorrência da festa do Natal e do Ano-Novo, enviam os 
melhores votos de santa alegria, de prosperidade e de paz.

Irmão Basílio acrescenta à mão:

“Com a estima e a adesão de sempre, rogo que Deus abençoe seu 
trabalho e o ajude a encontrar o melhor serviço à Igreja, segundo 
o carisma que lhe foi concedido, e ao MMM.”

Roma, dezembro de 1969.

Rev. padre Lombardi,
Com a aproximação das alegres festas do Natal, para mim é uma 
satisfação feita de reconhecimento, poder enviar-lhe meus votos 
e os melhores augúrios. 

Caro padre, que o senhor possa viver as festas de Natal na 
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alegria. Ao mesmo tempo formulo os  mais sinceros votos para 
que 1970 seja um ano realmente santo, próspero e feliz.

Do presépio, Maria derrame sobre o senhor suas graças de feliz 
Ano-Novo. E para que isso aconteça, pedirei ao Divino Menino 
que o abençoe, o cumule de bens e lhe  prodigue tenras carícias.

Deus queira que o Movimento para um Mundo Melhor 
continue progredindo e a prosperar sempre mais para a glória de 
Deus e o bem das almas.

Com muita afeição, seu servo em Cristo – Ir. B. Rueda.

Roma, 15 de junho de 1969.

V.J.M.J.
Rev. padre Ricardo Lombardi
Centro Internacional Pio XII
Via dei Laghi – km 10 – 00040 Rocca di Papa (Roma)

Reverendíssimo Padre
E caro amigo,

Fiquei sensibilizado pela delicadeza que o inspirou a me 
chamar ao telefone por ocasião da festa de São Basílio.

Os votos, os augúrios e, sobretudo, as orações feitas nas minhas 
intenções pelo senhor e pelos membros do Movimento foram 
bem-vindos e faço questão de declarar meu cordial obrigado!

Renovando toda a simpatia que tenho pelo senhor e pela obra 
do “Mundo Melhor”, rogo aceite, reverendo padre e bom amigo, 
minhas religiosas e cordiais saudações – Ir. B. Rueda.
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Roma, 22/10/69

O Superior-Geral dos Irmãos Maristas das Escolas roga 
ao Rev. padre R. Lombardi que aceite a expressão de religioso 
respeito e de seu fraterno agradecimento pela delicada oferta do 
“Terremoto na Igreja” e apresenta-lhe cordiais saudações. – Ir. 
B. Rueda.

Roma, Natal de 1971.

“HODIE NOBIS DE CŒLO PAX VERE DESCENDIT” – (João XXIII) 

Rev. Padre e caro Amigo,

Uma vez mais, com a aproximação das festas de Natal e Ano- 
-novo, me vejo diante do dilema: ouvir os apelos do coração ou 
ser vítima do inexorável limite do tempo.

O fato de haver percorrido muitos países permitiu-me 
estabelecer contato com inumeráveis pessoas. Dessas relações, 
com frequência brotaram amizades sinceras. Manter contato 
com esse círculo íntimo de amigos tornou-se uma necessidade 
para o coração, durante os festejo do Natal. Por outro lado, estou 
certo de que vou receber numerosos cartões postais e cartas com 
votos e, de verdade, gostaria de responder a todos. Dizem que as 
amizades profundas e duráveis são muito raras, e com o tempo 
esmorecem. Minha experiência não me permite sublinhar esta 
afirmação. Para mim, o tempo torna as amizades sempre mais 
vivazes e sinceras. 
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Gostaria de enviar a cada um algumas linhas pessoais. Na 
impossibilidade de fazê-lo, creia-me, ao assinar estes votos, 
estou pensando pessoalmente no senhor, enquanto vêm à 
memória muitas e agradáveis recordações.

A festa do Natal nos lembra, com a presença do Menino de 
Belém, que Deus é Pai e que Seu Filho encarnado é o abraço 
fraterno pelo qual o Pai nos fala. O amor de Deus pelo homem, 
expresso nas nossas próprias línguas, é eterno e imenso. Por isso, 
não posso lhe desejar melhor coisa nesta ocasião, senão a plena 
realização de sua vida, não das escolhas ou vontades humanas, 
mas da vontade daquele que é para nós a fonte da alegria, do  
bem-estar e da paz, porque sua vontade nasce do amor e 
orientada para nosso bem temporal e eterno: “voluntas salutis”.

Termino com uma frase, simples e expressiva, que aprendi 
quando criança: “Feliz Natal e próspero Ano-Novo!”.

(Acrescentado à mão) – Fico muito feliz com a notícia de 
seu restabelecimento. Depois da noite surge sempre a aurora e 
depois o dia... até o dia do Senhor, quando o veremos face a face. 
Basta ajustar nossos ritmos aos dele. – Ir. B. Rueda.

Roma, 20 de dezembro de 1972.

O Superior-Geral e a Comunidade da Casa Geral desejam-
lhe a paz do Natal. (Esses votos estão também em inglês, italiano, 
português e espanhol).

(Acrescentado à mão) – Com os melhores votos de Natal, que 
o Senhor o mantenha com saúde, ilumine nas escolhas frente ao 
Movimento e torne seu apostolado sempre mais fecundo. – Ir. B. Rueda.
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Na mesma data, esses votos são repetidos numa segunda folha, 
que cita a encíclica Pacem in Terris, de João XXIII, com a frase: 
“A Paz é possível se a Verdade, a Justiça, o Amor e a Liberdade 
são respeitados”; depois, cita os artigos 87, 53, 164, 34 da mesma 
encíclica. E acrescenta à mão:

Com toda a simpatia e afeição pelo MMM, com o qual estive 
unido durante cinco inesquecíveis anos de minha vida. Quando 
mais tarde retornei a minha Congregação, mantive os laços de 
amizade e de afeto como antes ou melhores; na realidade, eles 
não cessaram de crescer, após o tempo de meu contato com o 
MMM. O falecimento do Irmão Guy Maurice, como membro 
ativo das duas instituições, o MMM e a Congregação dos Irmãos 
Maristas, aproximou ainda mais nossa comunhão recíproca. 
Esperamos que a Divina Providência nos diga, aos dois, o que 
deseja de nós dentro do plano de salvação, neste momento tão 
interessante da História da Igreja.
Ir. B. Rueda.

O padre Lombardi, apenas retornado a Rocca di Papa, responde, 
dia 31 de janeiro de 1973.

Meu caro,
Acabo de retornar a Roma, depois de longa viagem e aqui, me 

esperando, encontro seus votos de Natal, com expressões tão 
afetuosas relativas do Movimento.

Você foi certamente enviado pelo Senhor nestes cinco anos 
que passou entre nós e assim, agora, pode proteger seus Irmãos 
como ocorreu com José do Egito.
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Em muitos lugares do mundo encontrei-me com Irmãos 
Maristas nos cursos ou conferências e, por toda, parte ouvem-se 
ecos de simpatia e benevolência a sua pessoa.

Que Deus o abençoe por tudo o que realizou entre nós e pelo 
que ainda fará.

Acompanho sua Congregação com meus votos afetuosos 
para que o Senhor lhe conceda vocações e lhe dê, sobretudo, a 
santidade em abundância.

Com fraterno abraço, no Senhor, e com vivo reconhecimento 
por tantas manifestações de fraternidade que nos concedeu, 
creia-me, sob o olhar de Maria Imaculada, nossa mamãe, seu,

Riccardo Lombardi, S.J.

Ir. Basílio Rueda – P.le Champagnat, 2 – 00144 – Roma.

Roma, 27 de março de 1973.

Rev. P. Riccardo Lombardi, S.J.
Deutsches Sekretariat M.M.M.
Gluckstrasse 4 – 5300 Bom, 1
Alemanha Federal.

Meu caro e bom amigo,
Apenas chegado a Roma, depois de longo périplo que me 

conduziu pela América Latina, particularmente pelo Brasil, faço 
questão de conversar alguns instantes com o senhor.
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Espero que a presente chegue a tempo para apresentar-
-lhe meus mais calorosos votos por ocasião da festa de seu 
onomástico: São Ricardo.

Dia 3 de abril, farei questão de elevar ao céu minha oração 
para que Deus o cumule de suas graças e lhe conceda alegria, 
saúde e pleno êxito nesta bela obra do Mundo Melhor, que 
a Divina Providência o inspirou a realizar e a presidir seu 
desenvolvimento.

Colho a oportunidade que a carta me concede para juntar 
meus agradecimentos por tudo o que essa obra realizou 
para numerosos religiosos maristas, que se beneficiaram dos 
preciosos cursos e se enriqueceram nas diferentes partes do 
mundo, particularmente em Rocca di Papa.

Aguardando a oportunidade de um próximo encontro, envio-
-lhe minhas mais calorosas saudações amigas e fraternas.
Ir. B. Rueda, FMS. Superior-Geral. (Carta em francês).

3 de setembro de 1973.

Meu caro,
O Comitê Permanente da Obra insistiu para que eu elaborasse 

um Manual básico, que de certa forma pudesse servir para a 
formação de todos os futuros novos membros do Movimento. Até 
agora consegui escrever rapidamente um primeiro esboço.

Pensando em algum amigo mais próximo do Movimento, que 
pudesse oferecer-me sugestões, seu nome me veio à mente de 
imediato.
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Será que o atrapalho demais? Não quero, em nenhuma 
hipótese, sobrecarregá-lo pedindo uma análise minuciosa, mas 
estou certo de que suas importantes observações serão muito 
úteis para escrever o texto definitivo.

Desde agora, agradeço de coração por essa caridade, renovando 
mais uma vez meus sentimentos fraternos e de profunda afeição, 
que sempre me uniram a você. Creia-me em Jesus, sob o olhar de 
Maria Imaculada, nossa Mamãe, seu,
Riccardo Lombardi, S.J.

Rocca di Papa, 28 de dezembro de 1973.

Meu caro Ir. Rueda,

Cheguei a Roma após uma viagem de aproximadamente 
quatro meses e, por uma pessoa do Centro, recebi seu trabalho 
mimeografado sobre “Os elementos que atraem ou afastam os 
jovens da vida religiosa”.

Li com muita atenção e posso assegurar-lhe que a leitura me fez 
bem. Tomei notas porque me parece que há observações muito justas, 
que nascem de verdadeira experiência de contato com a juventude.

Quanto bem você está realizando! Faço a volta ao mundo e 
em muitos lugares ouço o eco de seus cursos aos Irmãos. Jesus 
lhe concedeu uma missão de animador e de alguma forma você 
está mudando a imagem de um Geral.

Em Jesus, com profunda afeição, sob o olhar de Maria 
Imaculada, creia-me, seu,
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Riccardo Lombardi, S.J.

P. S. Agradeço sua cartinha sobre o Manual fundamental. Se tiver 
algo a me dizer a respeito desse assunto, serei muito grato.

Da Austrália, o Ir. Basílio vai responder a esta carta, dia 25 de 
fevereiro de 1974. Encontra-se na casa provincial de Drummoyne, 
NSW - Austrália.

Estimado e Rev. padre Lombardi,
Foi para esta longínqua Austrália que sua carta de 28 de 

dezembro me foi reexpedida; chegou-me com mais de um mês 
de atraso. E é daqui que lhe endereço estas linhas com a estima e 
a profunda amizade que conhece.

Na verdade, não pensava escrever-lhe, mas sim visitá-lo 
quando de meu retorno a Roma, depois de uma viagem de mais 
de cinco meses, passando por mais de 13 países. Mas, surgiu um 
motivo especial para que lhe escreva, e é o seguinte:

O Irmão Urban, provincial dos Maristas da Nova Zelândia, 
partirá para Roma proximamente. É um excelente superior, 
estimado por todos os Irmãos da Província, desejoso de entrar 
sempre mais na nova dinâmica que a Igreja e os novos tempos 
exigem de um superior. Aconselhei-o – entre outros contatos 
e experiências –, como um dos passos mais importantes a dar, 
seguir um curso relativamente longo, desses que o Movimento 
organiza. Fala inglês e prefere um curso neste idioma, para que 
possa se comunicar melhor. Outra língua o limitaria demasiado.



CADERNO 16: BASÍLIO NO MUNDO MELHOR E NO ESCORIAL 621

O Irmão Urban escreverá ao mesmo tempo que eu (juntando 
as cartas) indicando as datas e suas possibilidades.  Pode seguir 
o curso nos Estados Unidos, em Roma, na Inglaterra ou em outro 
país, nas datas indicadas, uma vez que seu bilhete aéreo Nova 
Zelândia-Roma-Nova Zelândia faz a volta ao mundo.

Considerando as múltiplas formas e a riqueza dos cursos 
que organizam e a variedade de pessoas que os presidem, 
talvez seja oportuno indicar-lhe quais seriam, por ordem de 
prioridade, as melhores opções dentro do espetro dos cursos e 
das possibilidades que se apresentarão.

Mil graças pelos delicados sentimentos de amizade e de afeição 
que me enviou. Deus, mais que ninguém conhece meus limites. 
A única coisa segura, provavelmente, é que nós o amamos, a Ele 
e a sua Igreja e que sonhamos em ser um modesto instrumento 
no processo gigantesco (não sabemos quanto tempo durará) de 
renovação da vida religiosa, e de passar o Concílio dos livros à 
vida real da Igreja.

Nesta tarefa, caro padre Lombardi, o Senhor confiou-lhe, a si 
e ao Movimento, um lugar de primeira linha em Sua Igreja.

Com grande estima e em união de preces, permaneço seu 
afetuoso amigo de sempre...   até que nos encontremos em Roma, 
caso não nos vejamos em outro país. 
Ir. B. Rueda, FMS.
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Rocca di Papa, 20 de maio de 1974.

Estimado Ir. Rueda,

Escrevo-lhe em nome do padre Lombardi, que ontem partiu 
para a Inglaterra e a Noruega em viagem apostólica.

Ele recebeu sua Circular sobre a Oração, bem como o Apêndice. 
Expressa sincera gratidão por semelhante delicadeza. Ao mesmo 
tempo assegura que lerá tudo com muita atenção, como faz com 
quanto lhe escreve.

Também eu recebi um exemplar e o senhor pode imaginar 
quanto lhe sou reconhecida, constatando que não se esquece dos 
pequenos, malgrado suas grandes responsabilidades e o intenso 
trabalho. Que Deus o recompense como só Ele sabe fazer.

Não sei quando receberá esta carta, uma vez que, suponho, 
estará viajando pelo mundo, dispendendo sua vida pouco a 
pouco nos caminhos de Deus e da Igreja. Quando retornar a 
Roma poderei vê-lo? De novo, Obrigado!

Com afetuosas saudações do padre Lombardi, que se 
recomenda a suas preces, receba toda a gratidão e afeição em 
Cristo de
Julieta Elipe Martín (Secretária do padre Lombardi).
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Nova York, 26 de março de 1975.

Rev. Padre Riccardo Lombardi
Centro Internazionale Pio XII
Via dei Laghi, km 10
0040 Rocca di Papa (Roma)

Reverendo Padre e caríssimo amigo,
Ao longo de minhas viagens, com frequência meu pensamento 

se volta para Rocca di Papa, onde tantas lembranças e nomes de 
pessoas queridas me povoam a mente! Com isso, colho a ocasião 
para rezar nas intenções de todos esses corações fiéis e devotados.

Mas, acima de tudo, é seu nome, meu caro amigo, que retorna 
à memória. Por estas poucas linhas, desejo reafirmar um sinal 
especial de minha grande amizade, apresentando meus melhores 
votos pela dupla festa:

seu santo patrono (3 de abril) e
seu aniversário (29 de março).

Esteja certo, desde agora, de minha oração especial nestes 
dias de alegria e de reconhecimento.

Que o Senhor lhe conceda todas as graças que solicitar para si, 
para seus amigos e pela grande e bela família do Mundo Melhor.

Não duvido, teremos oportunidade conversar qualquer dia. E 
me alegro desde hoje!

Deus permitindo, estarei em Roma, durante algumas horas, 
dia 14 de abril e em todo o mês de maio teremos sessões plenárias 
do Conselho.
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Mais uma vez, meus melhores votos e a certeza de minhas 
preces e de minha profunda amizade, no Senhor. – Ir. B. Rueda, 
FMS. (Carta em francês.)

No Natal de 1975, o Ir. Basílio envia oficialmente cartão postal 
ao padre Lombardi, acrescentando à mão: “Ao estimadíssimo 
padre Lombardi, em sinal de profunda gratidão, de especial afeto 
e de amizade, envio-lhe da Austrália esta recordação. Gostaria 
de me encontrar com o senhor, em Roma, no mês de maio. Feliz 
Natal e fecundo apostolado em 1975”.

Luzaka, Zâmbia, 21 de março de 1977.

Rev. Padre  Riccardo Lombardi
Igreja de Jesus,
Roma – Itália

Estimado e inolvidável padre Lombardi,
Envio-lhe estas linhas do coração da África. Como estarei em 

Roma no início de maio, quando irei visitá-lo, não se preocupe 
em responder.

Parti de Roma, nesta viagem por cinco países da África, com 
o desgosto e a preocupação de ainda não tê-lo visto. No início, 
achei por bem deixar que passassem algumas semanas, em 
vista do tratamento indicado pelo novo médico, que o senhor 
deveria consultar logo após minha visita. Em seguida, vivi uma 
série de reuniões plenárias ininterruptas do Conselho Geral, e 
logo tive que partir para a Espanha. De lá, voltei a Roma por 36 
horas, a fim de verificar a correspondência mais urgente, fazer as 
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malas e empreender a atual viagem para a África. Dos países que 
visito, há três que se encontram em situação muito complicada: 
Moçambique, Rodeia e África do Sul.

Esta carta tem por finalidade:

1. Felicitá-lo pela festa que se aproxima, no final do mês. 
Gostaria que a carta chegasse naquele dia.

2. Dizer-lhe que não o esqueço e que o mantenho bem presente 
na minha afeição e nas minhas orações. 

3. Animá-lo a que deixe Deus agir em sua vida como Ele quiser. 
Provavelmente, padre Lombardi, em sua vida não houve 
período mais fecundo que o atual436... como o momento mais 
carregado de frutos de redenção, na vida de Cristo, não foi 
no domingo de Ramos, mas a Quinta e a Sexta-feira Santa. 
A mim me parece que a inteira obediência ao médico, assim 
como aos superiores, neste momento, é a mais clara expressão 
da vontade de Deus para o senhor... Coragem, vamos nos 
encontrar brevemente e desejo vivamente que, se no corpo 
e, sobretudo, na alma estiver acompanhando o Senhor na sua 
paixão, que possa também segui-lo nas alegrias das festas 
pascais da ressurreição, com dinamismo e alegria renovados 
pela franca recuperação.

Desde já, para o senhor e para o padre Acévez, que peço 
saúde, como também ao padre Chema, caso passe por aí nestes 
dias, santas e alegres festas pascais. Meu abraço, permanecendo 
seu particular amigo de sempre. – Ir. B. Rueda.

436  O padre Lombardi sofria de profunda depressão. 
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12 de abril de 1977.

Estimado Ir. Rueda,

Mesmo que tenha dito ao padre Lombardi que não era 
necessário responder sua tão gentil carta de 21 de março, vinda 
da África, o Padre pediu-me de lhe enviar uma cartinha, que 
encontrará ao retornar.

O padre Lombardi manifesta sua gratidão pela amizade 
declarada e pelas felicitações, e pede que continue rezando 
por ele, dado que tem grande necessidade, neste período tão 
doloroso de sua vida.

Estamos de fato surpresos não vendo as melhoras que 
esperávamos, embora o médico nos assegure que é passageiro; 
mas é tão penoso, sobretudo por não poder fazer nada por ele!

Fico feliz sabendo que está trabalhando bastante. Na oração 
me mantenho bem próxima. Receba, com meus votos de Páscoa, 
uma saudação cheia de afeto e de gratidão. – Julieta Elipe.



CADERNO 16: BASÍLIO NO MUNDO MELHOR E NO ESCORIAL 627

Roma, 26 de abril de 1977.

Senhorita Julieta Elipe
Movimento por um Mundo Melhor
Via dei Laghi, km. 10
Rocca di Papa (Roma)

Prezada no Senhor,
Agradeço sua carta do dia 12 deste mês, os votos de alegria 

pascal que expressou como também as orações por mim.

Agradeça ao padre Lombardi pela atenção em retribuir a 
minha carta, embora tenha sugerido que não se preocupasse 
com a resposta.

Fico penalizado sabendo que a saúde dele não melhora, mas 
espero que os prognósticos dos médicos se tornem realidade. 
Peçamos a Deus que assim seja!

É possível que a saúde do padre não me permita visitá-lo. No 
caso de ser possível gostaria de estar com ele. Vou manter livres as 
datas entre a sexta-feira, dia 6 e o domingo, 8 de maio. Se for viável, 
agradecerei que me telefone, e se eu não estiver em casa, fale com 
o Irmão José Llanillo, meu secretário para o idioma espanhol.

Com minha saudação, aceite a expressão de grande estima e 
de afeição, no Senhor.
Ir. B. Rueda, FMS.
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Roma, 19 de junho de 1977.

Rev. padre Riccardo Lombardi
Residência dos Padres Jesuítas
Pizza del Gesù – Roma

Meu caro amigo,
O homem propõe e Deus dispõe. Malgrado toda minha vontade, 

não me foi possível encontrar um tempinho para fazer-lhe visita 
e dar-lhe prova de minha amizade e do interesse pela sua saúde. 
(Depois de meu retorno da França não permaneci em Roma senão 
oito dias.) Com efeito, às sessões plenárias do Conselho e às visitas 
de diversas personalidades eclesiásticas, somaram-se nestes 
últimos dias as preocupações habituais nada desprezíveis, de tal 
maneira que meu tempo foi totalmente engolido.

Mesmo assim, pude conversar com o padre José M. 
Hernandez, que me garantiu que o senhor está muito melhor e 
que provavelmente partirá para um tempo de repouso, na Suíça; 
isto me deu grande alegria.

Vou ausentar-me de Roma, hoje mesmo, e retornarei somente 
nos primeiros dias de setembro. Por meio destas linhas, quero 
não apenas transmitir-lhe minha cordial saudação, mas também 
prometer minhas preces e, ao retornar, fazer-lhe uma visita para 
constatar o andamento de sua saúde e ver como minha amizade 
e minha presença podem ser-lhe úteis.

Deus que manda a brisa depois da canícula, o console neste 
momento de prova e o ajude a situar adequadamente o momento 
presente, com abandono filial e plena adesão a sua vontade de 
Pai, cheio de amor.
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O Superior-Geral dos Irmãos Maristas das Escolas e os  
membros do Conselho Geral, por ocasião das festas do Natal, 
apresentam ferventes augúrios de Feliz Natal e bom Ano-Novo. 
(Natal de 1978).

Durante minha viagem à África vou lembrar-me do senhor e 
minhas preces o acompanharão. Desde agora, muita alegria!
Seu no Cristo, com afeição. – Ir. B. Rueda, FMS.

17 de outubro de 1978 (21 horas).

Mui estimado padre Lombardi,
Nesta noite fui saudá-lo, mas infelizmente era tarde demais. 

Voltando de uma viagem de diversos meses fora de Roma, 
encontrei-me afogado de trabalho, sem poder respirar, e isso me 
dói porque desejei vê-lo diversas vezes sem resultado.

Depois de amanhã parto para a Suíça e retorno dentro de uma 
semana. Logo depois vou à Espanha e no início de novembro me 
ausentarei de Roma por três ou quatro meses. Vou tentar visitá-
-lo antes de partir.

Meu abraço e esteja certo de que penso no senhor; quando esteve 
mais fraco, pedi orações nas suas intenções a centenas de Irmãos.

Deixo-o no Coração cheio de Amor de Jesus. – Ir. B. Rueda
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24 de dezembro de 1984.

Caros Irmãos,

O bilhete de vocês chegou-me como uma voz amiga, por 
ocasião de meu retorno ao Centro Internacional. Pretendo 
resistir aqui. Na espera, envio-lhes, a vocês e a todo o Instituto, 
um afetuoso agradecimento pelos votos que retribuo de coração.

Em Jesus, Riccardo Lombardi, S.J.437

437  O padre Lombardi faleceu um ano depois, dia 14 de dezembro de 1979.  No-
tamos que tanto ele como  o Irmão Basílio morrem aos 71 anos, ambos minados 
pelo excesso de trabalho.
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O IRMÃO BASÍLIO 
NO ESCORIAL
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Nota extraídas dos “Anais438” das sessões
do Segundo Noviciado – Escorial – Espanha

1965-1972

1. Nota introdutória

O Irmão Basílio Rueda trabalhou como diretor do Segundo 
Noviciado, na Espanha, em Siguënza, e depois no Escorial, de 
11 de abril de 1965 a junho de 1967, orientando quatro grupos 
de Irmãos em sessões de seis meses. Como Superior-Geral irá a 
estes centros quase todos os anos. As Notas tomadas dos Anais 
do Escorial, tais como vêm transcritas aqui, apresentam um 
retrato do Irmão Basílio que tem as mesmas características de 
quando era Superior-Geral.

1.1 É o homem da renovação

Temas que introduz no programa do Segundo Noviciado: 
espirituais, atualidade do Concílio a ser assimilado, mas também 
psicológicos, pedagógicos, sociais... E a abertura que dá a esses 
temas: cristocêntrica, eclesial, cósmica...

Para as conferências convidava especialistas e garantia ao 
grupo um padre espiritual cuidadosamente escolhido.

Métodos de trabalho: círculos de estudo, mesas redondas, 
painéis, pesquisas... ou colaboração direta para a redação das 

438  Os grandes cadernos dos Anais, em espanhol, levam o título “Historial” e 
encontram-se na biblioteca do Escorial.
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Circulares. Assim fez para a Circular Conversa sobre a Oração, 
outro tanto para Um Novo Espaço para Maria, e ainda mais para a 
última Circular sobre a Fidelidade.

Dá espaço aos esportes, sobretudo ao futebol, e permite olhar 
debates na televisão (em 1965-1966). São frequentes os cine-
fóruns sobre películas de atualidade e revela-se um especialista. 
O levantar dos dias de festa acontece com música. A formação 
do Segundo Noviciado termina com a peregrinação e a visita aos 
lugares maristas: Lourdes, l’Hermitage e Roma.

Hoje, tudo isso é normal, mas em 1965 era puro pioneirismo. O 
princípio que o norteia é: “A estrutura é feita para o homem e não 
o homem para a estrutura”.

1.2- O brilhante conferencista

Os temas que domina e que são os do Mundo Melhor: “O 
mistério de Cristo”, “o mistério da Igreja”, “o Reino de Deus”, “a 
direção espiritual”, “a confiança”. Ou quando for Superior-Geral: 
a situação do Instituto, a vida de oração, os novos apostolados...

Aqueles que o escutam ficam entusiasmados, pasmos, porque 
é um homem que deixa marcas, impacto, nos ouvintes e que 
sabe criar harmonia interior. Suas conferências, como dizem, são 
magistrais, potentes como bombas atômicas ou como livros que 
se abrem sem cessar.
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1.3 É incansável trabalhador

Capaz de velar noite adentro, sobretudo para receber Irmãos em 
direção. Suas conferências ultrapassam sempre o tempo fixado. 
Seria preciso ofertar-lhe um relógio com mais de 24 horas por dia.

Não recusa serviço algum, sendo chamado a dar conferências 
fora, nos colégios  maristas, nas casas de formação.

É escolhido como coordenador do trabalho dos capitulares 
espanhóis no Capítulo de 1967, e ele os faz trabalhar à noite...

1.4 Não raro, à beira do esgotamento

São os Anais que atestam. Seu cansaço é devido às longas 
vigílias, ou ao acúmulo de atividades: a seu trabalho normal, junta 
quanto lhe pedem por fora. Vai a Sevilha “para repousar” e retorna 
afônico. É aconselhado também a moderar as vigílias, e a usar o 
relógio que para tanto recebeu de presente no dia de sua festa.  

1.5 É, sobretudo, o homem que cria o bom espírito, o 
entusiasmo, o trabalho

Constata isso muito bem a passagem que conta a festa que lhe 
foi preparada no dia 9 de maio de 1967, e ainda mais a descrição 
que o padre Vicente Alcala, psicólogo, que veio dar conferências, 
faz do grupo dos Irmãos: “O conferencista foi o primeiro a admitir 
a maturidade do grupo, o enorme trabalho realizado, o espírito de 
colaboração, de fraternidade, a sinceridade na maneira de abordar 
os problemas, inclusive os mais árduos e complexos...”.
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Este esboço antecipa o gosto da leitura das notas extraídas 
dos anais, que nos colocam em contato com uma pessoa 
verdadeiramente simpática.

2. As anotações dos Anais

2.1Segunda sessão

Siguënza, de 10 de julho a 20 de dezembro de 1965.

Basílio diretor do curso
Fica decidido um dia de oração e de homenagem... pelas 

nações representadas. Isso de acordo com o desejo do Rev. Irmão 
Diretor de oferecer um dia de orações e uma simples homenagem 
exterior para aumentar a união e a caridade. Foi escolhido um 
dia do calendário dedicado à honra de cada uma das nações aqui 
representadas (p. 20).

“... Brilhantes conferências do Irmão Diretor... adoção de 
métodos ativos, como círculos de estudo, mesas redondas, 
métodos das reuniões, painéis... que contribuem a lançar luz 
sobre os temas estudados, tornando mais agradável e proveitoso 
o trabalho de pesquisa e de reflexão pessoal, e mais suportável 
a vida excessivamente sedentária do Segundo Noviciado. 
Métodos adotados, não por um prurido de mudança, mas por um 
aggiornamento necessário e razoável (p. 22-23).

Houve conferências pronunciadas à luz das últimas 
orientações conciliares e dirigidas para a dimensão “eclesial, 
cristocêntrica e cósmica” (p. 23).
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A vida comunitária e o bom espírito que reinam no Segundo 
Noviciado são evidentes (p. 25).

Uma das grandes vantagens é a de poder contar com 
conferências sobre diferentes temas necessários para nossa 
preparação religiosa e pedagógica... O primeiro ciclo de 
conferências, pronunciadas pelo Diretor, versou sobre a Bíblia; 
o segundo... sobre os Aspectos do Religioso à luz do esquema da 
Constituição da Igreja... (p. 27).

À tarde assistimos a um filme, “Fuego en la selva”, seguido 
de uma cine-discussão sobre a película. Logo a seguir, o Irmão 
Diretor expôs, com grande habilidade, a técnica a ser usada num 
cine-fórum... (p. 30).

Festa de Cristo Rei: acordamos com música seleta para em 
seguida entoarmos o Salve Regina (Este costume nos dias de 
festa) (p. 30-31).

Grande atenção e gratidão ao Irmão cozinheiro. (p. #@).

Em seguida, o Irmão Basílio fez alusão às mudanças ocorridas 
na dinâmica do Segundo Noviciado; mudanças realizadas não 
por imposição de algo novo, mas pelo aggiornamento necessário. 
Insistiu sobre a ideia central: “A estrutura do Segundo Noviciado 
existe para o homem e não o homem para a estrutura”. Assim, 
será mais fácil e suportável o trabalho árduo, ascético e renovador 
do Segundo Noviciado (p. 33).

Fim do curso - Os  lugares maristas: Roma e o Superior-Geral. (p. 34).

Carta do Superior-Geral, Charles Raphaël: “Para os Irmãos 
desta sessão (uma vez que renunciamos vê-los, em Siguënza, 
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durante a sessão) seria uma boa solução passarem os dois últimos 
dias do Segundo Noviciado em Roma; e, nestes dois dias, sem 
saídas à Cidade Eterna. Você aproveitaria para ver pessoalmente 
os Irmãos e para dar-lhes alguma conferência. Seria também um 
formidável complemento para os Irmãos de hoje, uma espécie de 
espadeirada ou abraço, uma espécie de sacramental; seria uma 
graça forte, como gostamos de dizer hoje em dia em linguagem 
profunda, significando verdadeira” (Carta de 24 de outubro de 
1965, p. 36).

Dia 12 de outubro de 1965.
À noite fizemos agradável passeio pela cidade de Siguënza. 

Pudemos admirar as belezas arquitetônicas da catedral, como 
também a admirável escultura de “Doncel”. O Irmão Mestre nos 
deu explicações interessantes sobre essa escultura (p. 31).

2.2 Terceira sessão

10 de janeiro a 10 de junho de 1966.
“O segundo Noviciado é um estado interior progressivo, ao 

qual foi acrescentado um quadro exterior de ajuda” (p. 39).

15 de janeiro de 1966.
O Irmão Diretor viajou bem cedo. Foi a Salamanca para presidir 

um curso integrado para superiores de casas de formação (p. 40).

27 de janeiro de 1966.
O reverendo padre César Vaca encontra-se entre nós. Durante 

alguns dias ouviremos sua palavra e dialogaremos com ele. É 
mais psicólogo que orador, mais escritor do que conferencista... 
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Dia 30, nosso psicólogo partiu (p. 41).

4 e 5 de janeiro de 1966.
O Irmão Diretor nos comunica que não nos escandalizemos 

pelas anomalias de horário por parte dele, porque nestes dias não 
está nada bem. Faz uma síntese de seus problemas, manifestando 
repugnância por essas confidências (p. 42).

Para manter acordado nosso entusiasmo, de quando em vez 
apimenta as conversas com alguma piada. Hoje, por exemplo, contou-
-nos a estória do pároco míope. Tira do bolso anotações e se prepara a 
ler a homilia: “Setecentos micos... (é bem muito!) ... “setenta micos”, 
diz, corrigindo-se. Depois, colocando os óculos: “Assentem-se, meus 
irmãos!” Também faz alusões a Cantinflas439 (p. 43).

16 de fevereiro de 1966.
Transferência de Siguënza para o Escorial (p. 37).

16 de março de 1966.
Batemos o recorde de dias de trabalho. Para edificação das 

futuras gerações, deixamos o testemunho do cuidado e da 
solicitude com os quais afrontamos as situações mais urgentes 
do trabalho manual, felizes por sacrificar os passeios para 
aplainar os arredores do edifício (p. 48).

27 de abril de 1966.
... esquecia-me de algo. Há alguns dias tivemos um cine- 

-fórum sob a direção do caro Irmão Diretor. O filme que 
assistimos foi, “O fugitivo” (p. 51). Dia 17 de fevereiro veremos 
a “Sinfonia Espanhola” e dia 22 de março, “Order”. “West Side 
History” estava previsto, mas não o assistimos.

439  Cantinflas: comediante bem conhecido no México.
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5 de junho de 1966.
Dia de despedida da terceira sessão. “Adeus, Irmão Basílio, o 

senhor é um homem que deixa marcas e harmonia naqueles que 
o conhecem. Cuide de sua saúde, controle suas vigílias, porque o 
Instituto necessita do senhor...” (p. 53).

2.3 Quarto grupo

Julho a dezembro de 1966.

26 de julho de 1966.
O Irmão Mestre dos Noviços permitiu-nos assistir na televisão 

a partida de futebol. Em Londres acontecia a semifinal entre 
Inglaterra e Portugal. 

29 de julho de 1966.
O entusiasta líder da Fraternidade Operária da Ação Católica 

(Hoac), senhor Miguel Hernandez, falou-nos hoje sobre esse 
movimento social. Deu-nos informações gerais a respeito do 
fundador, da missão e da formação dos militantes (p. 63).

1º de agosto de 1966.
O Irmão Carlos Schram deu uma série de conferências... sobre 

a psicologia prática... (p. 63). O tema foi abordado com paixão. 
Em certos momentos sentimos que tocava feridas profundas e 
obscuras (p. 63).

1º de setembro de 1966.
No final da tarde, depois de um tempo na piscina para 

refrescar o corpo, nos reunimos para assistir um filme alemão, 
“A Balada de Berlin”. Depois, precedidos e dirigidos pelo Irmão 
Mestre, iniciamos o cine-fórum (p. 66).



Homem de Deus640

Conferências sobre Maria, Mãe da Igreja (p. 66 – Rev. padre Aldama).

Palestras sobre a essência da vida cristã (p. 68 – Rev. padre Legido). 

Muito entusiasmo e participação, mesas-redondas nas duas 
séries de conferências. À noite, vimos e analisamos o filme 
mexicano “El Padrecito” (p. 68).

O futebol está bem presente: bom espírito e recreação... 

8 de outubro de 1966.
Retiro mensal... Garanto-lhe, caro leitor, que esse retiro 

causou verdadeiro impacto nos participantes. O Irmão Mestre já 
nos havia dado uma palestra sobre a confiança. Ao longo desses 
dias tivemos quatro conferências, como bombas atômicas do 
tipo “Hiroshima”. Iniciou com uma série de princípios, passando 
logo em seguida aos estados de alma. Quadros, caminhos, preço, 
psicologias, golpes de martelo, que expunham a alma à nudez. 
Naufrágios, recifes, ilhas, pradarias, túneis, cimos, avenidas, 
noite escura, clara visão de Deus, brilhavam diante de nossas 
inteligências, empilhando-se, empurrando para conseguir lugar 
e um cantinho no nosso cérebro. Tudo isso nos fez grande bem. 
No que me toca, fiquei pasmo (p. 70).

5 de novembro de 1966.
O Irmão Mestre foi convidado pelos Irmãos Diretores do 

escolasticado para falar e dar palestras aos formandos (p. 75).

Conferências dadas por especialistas: As virtudes e as 
fraquezas das novas gerações, a psicologia no âmbito da 
educação, o trabalho vocacional.
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2.4 Quinto grupo

Janeiro a julho de 1967.

12 de janeiro de 1967.
Hoje começa o trabalho sério. O Irmão Basílio nos oferece 

uma visão geral do curso. A previsão é de trabalho denso. Há 
muito a fazer e o tempo é exíguo. 

18 de janeiro de 1967.
Há alguns dias iniciamos o tema: “A Igreja como mistério”. É 

como um livro aberto que não cessa de se abrir diante de nossos 
olhos. Sua influência sobre os alunos pode ser definitiva. A Igreja 
muda e é eterna. A Igreja é santa e reconhece seus defeitos. A 
Igreja é pura e pede perdão de suas faltas. A Igreja avança, não 
teme voltar atrás e se desfazer de suas escórias, de amputar e 
de cuidar... Precisamente por ser ela mesma uma inspiração 
imutável, pode ser fonte de renovação e de superação para todas 
as civilizações (p. 84).

Muitos contatos com as Províncias da Espanha, visitas dos 
Provinciais, convite aos Irmãos mais preparados para darem palestras.

Plantas, limpeza do lugar...

17, 18, 19 de março de 1967.
Durante estes dias, o Irmão Mestre esteve em Segóvia para 

dar conferências aos pais dos alunos do colégio marista da 
cidade. O resultado, segundo comunicado por telefone a um dos 
nossos, foi completo. Parece até que já foi convidado para nova 
intervenção num futuro próximo (p. 91).
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30 e 31 de março e 1º de maio de 1967.
Conferências: “Aspectos psicológicos dos anos de formação”, 

dadas pelo padre Vicente Alcala. O padre Alcala, como bom 
psicólogo, teve a amabilidade de, bem assessorado pelo Irmão 
Basílio Rueda, criar um clima de trabalho e de familiaridade 
admiráveis. Por diversas vezes o próprio conferencista foi o 
primeiro a admitir a maturidade do grupo, o enorme trabalho 
realizado, o espírito de colaboração e de fraternidade que existe 
entre superiores e participantes, sobretudo a sinceridade na 
maneira de apresentar os problemas, inclusive os mais árduos e 
os mais complexos (p. 93). O primeiro fruto dessas jornadas foi 
a criação de uma equipe de trabalho entre os capitulares para 
planejar e preparar o que será estudado mais tarde no próximo 
Capítulo geral (p. 93).

9 de abril de 1967.
Ontem à noite começaram a chegar os Capitulares das Províncias 

espanholas... Consideramos que os trabalhos iniciados prosseguem 
seriamente, a julgar a extensão das sessões... Se a preparação 
reveste tal seriedade, podemos supor que o próximo Capítulo geral 
será modelo de trabalho e de realidades. À frente dos capitulares  
espanhóis, como coordenador, agia nosso Mestre (p. 94).

19 de abril.
Têm início os trabalhos de terraplenagem para o campo de futebol.

Conferência do Dr. Alonso Muñoz: “A atualidade da obra marista”.

28 de abril.
Desde há alguns dias o Irmão Mestre anda indisposto. Leva 

vida normal ou quase normal, mas nota-se que está cansado, 
muito cansado devido aos trabalhos que teve de acrescentar aos 
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habituais da função. As causas de tudo isso foram as reuniões 
com os capitulares e as consequentes viagens a Madri.

9 de maio de 1967.
A partir desta noite, o ritmo e o horário do Segundo 

Noviciado sofreram modificações. Trata-se da comemoração da 
eleição do Irmão Basílio Rueda como delegado ao Capítulo geral. 
Aproveitamos para agradecer todas as vigílias que ele se impôs 
por nós ao longo destes cinco meses. A comissão municipal das 
“Sanções, festas e defesas”, numa séria, secreta e sucinta sessão, 
determinou que o residente nessas proximidades, Basílio Rueda 
Guzman, é imputado de:

 - Estar sempre disposto para todo e qualquer serviço.
 - Ter suportado, durante quatro meses, um grupo de “tarados”.
 - Passar múltiplas horas noturnas trabalhando sem dormir.
 - Ter metido os capitulares ao trabalho durante três dias, 

inclusive à noite.

O acusado, consciente de todas as acusações, aceita as 
seguintes sansões: 

1. Perder todos os poderes durante 24 horas.
2. Acatar a homenagem que receberá como sinal de gratidão e de afeto.
3. Suspender todas as palestras do dia de amanhã.

Dado neste lugar, às vinte horas e trinta do dia oito de maio 
de mil novecentos e sessenta e sete.

Assinado por minha mão e caligrafia, eu, o presidente. Segue 
assinatura.
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No ato de homenagem do dia nove de maio, foi cumprido o 
seguinte programa:

Discurso: Irmão Vitorino de Arce, que disse entre outras coisas:

“Mui querido Irmão Basílio Rueda: Sou o porta-voz deste grupo 
de teus Irmãos, que desejam felicitar-te por teres sido eleito ao 
próximo Capítulo geral, como representante de tua Província. As 
eleições não poderiam ter sido mais felizes. Tu mereces! Tu mereces 
a confiança que os Irmãos de tua Província do México depositaram 
em ti. E por isso – nós, teus Irmãos – que representamos um pouco 
do mundo marista ibérico, te felicitamos e também nos felicitamos 
por tê-lo como companheiro, irmão e superior”.

 - Em seguida, o Irmão Humberto Oliveira, declamou, em 
português, uma emocionante e delicada composição, 
intitulada “Maria”.

 - O Irmão Martín Bacerril, decano do grupo, descerrou o quadro 
com a foto do Irmão Mestre.

 -  “Los Latinos”, executamos alguns cantos de seu repertório.
 - O Irmão Miguel Lopez entregou um presente dizendo: 

“Coube a mim a honra de lhe entregar este presente de todos; 
quisemos juntar a personalidade ao símbolo. Constatamos 
que o senhor se doa sem limites e quando oferece a riqueza 
de sua doutrina o faz abandonando sua força à prudência 
dos dons. Por isso, cremos que o relógio que lhe compramos 
poderá servir para algo. Gostaríamos de ter encontrado um 
relógio adequado, que tivesse além das 24 horas por dias, 50 
dias por mês, 30 meses por ano, mas não encontramos”.
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A festa foi concluída com uma “jota baturra” magistralmente 
interpretada pelo conjunto “Los Hispanos”. À noite, no Escorial, 
assistimos ao filme mexicano “Yatico”, que agradou a todos (p. 97).

A partir desta data, os acontecimentos se precipitam. Para 
evitar repetições e esquecimento, esta narrativa parecerá mais a 
resenha de filme do que uma crônica tradicional.

Dias 26 e 27 de maio de 1967.
Conferência: “Determinismos psicológicos do comportamento” 

e “Autoterapia afetiva”.

29 de maio de 1967.
Começamos a “recolher as redes”, isto é, a pensar no projeto 

de vida que vai guiar nosso futuro. O orientador desse trabalho, 
adivinha-se, é o Irmão Mestre (p. 102).

8 de junho de 1967.
Hoje terminamos o retiro e também o Segundo Noviciado. As 

despedidas devem ser breves...  Amanhã partiremos em peregrinação, 
se Deus quiser: Lourdes, lugares maristas, Roma... (p. 104).

Irmão Basílio é eleito Superior-Geral, dia 24 de setembro de 1967.
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2.5 Sexto grupo440

Janeiro a junho de 1969.
O retiro é pregado por um jovem, padre. Demonstra que está 

atualizado diante do movimento de renovação da Igreja. Tem 
espiritualidade profunda. Hoje, desde o primeiro momento nos 
pergunta: “Quem é Deus na minha vida?”. Seu nome: Manuel 
Portillo441 (p. 111-112).

31 de janeiro e 1, 2, 3 de fevereiro de 1968.
O retiro segue normal. O padre Manuel Portilho é jovem e 

dinâmico; atualizado na nova pastoral e na liturgia; conhece a 
fundo os documentos conciliares e as modernas celebrações da 
Palavra de Deus e da missa. No ofertório nos juntamos ao redor 
do altar e comungamos sob as duas espécies. Faz forte apelo a 
nossa condição de consagrados, mas de consagrados com espírito 
eclesial, ecumênico, abertos a todos os homens, com desejo 
de minorar seus problemas: fome material, cultural e de Deus. 
Verdadeiramente, o acento que coloca da vida cristã e religiosa é 
bem atual e de franca abertura ao amor e ao serviço aos outros... O 
padre Manuel Portillo é um jovem padre de Sevilla, cheio de zelo 
e bem preparado diante dos movimentos teológicos e litúrgicos 
pós-conciliares. Suas palestras são profundas e ao mesmo tempo 

440  Não houve sessões durante a intercessão do Capítulo: setembro de 1967 a 
dezembro de 1968.
441  O padre Manuel Portilho será o grande companheiro do Irmão Basílio 
para dar os retiros aos Irmãos de língua espanhola e portuguesa, mundo a fora. 
Juntos vão percorrer o mundo marista da América Latina, sobretudo ao longo 
do primeiro mandato de Basílio: 1967-1976. No segundo mandato será de prefe-
rência o padre Amador Menudo, também de Sevilla.
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agradáveis.  Tem a palavra fácil, ornada pelo típico acento de 
Sevilla. Todos estamos muito satisfeitos com seu empenho e 
instruídos pela doutrina segura, onde se move diante do que há 
de mais atual na Igreja. 

(Deu o retiro também ao grupo seguinte: julho-dezembro de 
1969 e 28 de novembro de 1969.)

8 de abril de 1969.
Dia 6 de abril, bem tarde da noite, chegou o Reverendo Irmão. 

Dia 7, saudação do Irmão Superior-Geral, logo após a oração da 
manhã dirigida por ele. Já tivemos com ele três interessantes 
e profundas conferências... Dia 8: hoje ele proferiu uma 
conferência magistral sobre “a direção espiritual” e iniciou o 
tema da fé. De 9 a 12 de abril, o Reverendo Irmão Superior-Geral 
continuou a nos interessar com sua doutrina segura com os 
temas: “A problemática atual do Instituto”, “A direção espiritual”, 
“A obediência”, “O mistério da Igreja” etc. (p. 116).

13 de abril de 1969.
Depois do jantar de despedida do dia 12, o Rev. Superior- 

-Geral passou grande parte da noite recebendo os Irmãos em 
entrevista para depois acordar às 6h30min. Às 7h15min., nos 
reuniu para deixar suas impressões e para indicar o programa da 
segunda parte do curso. Após a missa e a foto oficial com o grupo, 
às 8h, as despedidas. Disse-nos que partia satisfeito e, nós ficamos 
com a lembrança do bom superior que se entrega a Deus e que se 
santifica com um amor generoso para com seus Irmãos (p. 116).
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14 de abril de 1969.
Depois da partida do Rev. Irmão Superior-Geral, tínhamos 

necessidade de refletir sobre a sábia doutrina que nos passou. 
Por este motivo, o dia de hoje foi livre, e cada um pôde dedicar-se 
ao trabalho pessoal.

2.6 Sétima sessão

Julho a dezembro de 1969.

De 11 de julho a 18 de agosto.
O Rev. Irmão Basílio Rueda, S.G., deu-nos um magnífico curso 

de cristologia. Os principais temas foram os seguintes: “O mistério 
de Cristo”, “O reino de Deus”, “A vida cristã e comunitária”.  As 
palestras do Rev. Irmão, algumas notas sobre a direção espiritual e 
o voto de estabilidade foram mimeografados, para podermos levar 
conosco esta doutrina recebida. O Rev. Irmão, pela manhã, nos dava 
agradáveis e substanciais conferências. À tarde e por uma boa parte 
da noite consagrava o tempo para a direção espiritual dos Irmãos 
participantes do curso. Segunda--feira, dia 18, despediu-se deixando 
recomendações cheias de sabedoria e na quarta partiu para Atenas, 
onde ministrará um curso semelhante. Que Deus nos conserve por 
muitos anos um superior e  um tão excelente apostolo (p. 135).

5 de novembro de 1969.
Uma das decisões carismáticas do Rev. Irmão Superior-Geral, 

Basílio Rueda, após suas agradáveis palestras e conferências, 
durante uma semana, foi a de selecionar e escolher um bom 
diretor espiritual para o grupo marista do Escorial. Será o padre 
Evaristo, religioso residente em Madri (p. 144).
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28 de novembro de 1969.
Retiro deveras profundo sob a direção do padre Portillo. Pela 

manhã nos aquecia a alma com os seguintes temas de meditação: 
“Anseio e procura de Deus”, “Do bom Deus ao Deus vivo” “Ano 
litúrgico”, “Pastoral vocacional e projeto de vida” (p. 149).

2.7 Nono grupo

20 de julho de 1970.
Retiro espiritual, dado pelo padre Manuel Portillo. Simples, 

animado, profundo, recheando de experiências pessoais durante 
sua permanência entre nós. Meditações singelas e penetrantes. 
As missas diárias muito bem cuidadas, muito belas, vividas, 
participadas (Retiros semelhantes dados também de agosto-
dezembro de 1971 e em janeiro de 1972.) (p. 177).

22 de novembro de 1971.
O Rev. Irmão Superior-Geral foi anunciado para hoje. 

Esperamos muitos frutos das palestras que nos dará. Às 
16h30min., chega de Madri. De imediato, dirige-se à sala de 
conferências e de maneira magistral expõe o tema da vocação. 
Com espantosa profundidade penetra o sentido das perguntas 
que lhe são feitas sobre a viabilidade atual da Congregação 
Marista, sobre o recrutamento, as casas de formação, sobre o 
tema da sobrevivência, a abertura e outras formas de apostolado. 
É imperiosa a necessidade que a Igreja tem de nosso serviço como 
congregação dedicada ao ensino, sem que isso queira dizer que 
seja o aspecto exclusivo de nosso trabalho, ainda que prioritário, 
hoje. Mas, com a devida prudência, devemos tentar abertura a 
outras formas paralelas de servir e que os jovens possam, com 
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isso, descobrir novos modos maristas de viver a vocação... Com 
insistência falou da influência que exercem sobre os espíritos 
certas afirmações ou slogans que à força de serem repetidos, 
sem submetê-los a julgamento crítico, causam um mal imenso, 
conduzindo ao desânimo alguns religiosos privos de critérios 
bem assimilados. É indispensável saber dar o devido valor às 
coisas. A palestra prolongou-se até às duas horas da tarde... É 
preciso viver a vocação com entusiasmo e finura (p. 147-248). 

13 de março de 1972.
Chega o Rev. Irmão Superior-Geral. Com antecedência foi 

realizada uma pesquisa sobre os temas de interesse para o grupo, 
que seriam a base das falas do Irmão Basílio. Na primeira palestra 
discorre sobre o Instituto e nos oferece uma visão otimista.... 
Estamos em situação de crise, mas se está evoluindo de forma 
positiva em quase todas as Províncias. Reconhece, no entanto, 
que há casos e problemas mais sérios... Na apresentação, a 
Austrália ocupa lugar de destaque; ele mesmo falou do “caso 
Austrália”. Durante a tarde deu continuidade aos temas 
precedentes e complementou com o que precede o Capítulo, o 
Capítulo e o Pós-Capítulo. Alguns Irmãos haviam sugerido que 
nos falasse sobre “O que se espera de um curso de espiritualidade 
como este”. Pedia-se que ele, com sua visão de Superior-Geral, 
manifestasse o que pensa. Afirmou: “É um tempo anormal para 
atingir resultados anormais”, são condições de laboratório, se 
quiserem, mas o tempo mais apto para conduzir a bom termo 
tríplice experiência de vida:

 - A das próprias capacidades.
 - A da vida comunitária.
 - A da vida de oração pessoal (p. 270).
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24 de março 1972.
No lugar da segunda conferência, foi feito um trabalho de grupo 
sobre a “Oração”. O objetivo foi o de aprofundar o aspecto prático 
da vida de oração, completando assim o trabalho realizado durante 
a semana. Também queremos colaborar com o Irmão Basílio na 
elaboração da anunciada Circular sobre a oração, que deseja se 
basear nas opiniões dos Irmãos: problemas e soluções (p. 271).

Tradução: Ir. Claudino Falchetto



Homem de Deus652


