JESUÍTAS BRASIL
Centro Leste

Objetivo:
Celebrar com os/as
jovens, jesuítas, vocacionados, comunidades, colaboradores/
as a memória de Santo
Alberto Hurtado que,
com sua vida, nos ajuda a descobrir nossas
vocações no seguimento de Jesus e cuidado
com os pobres.

Subsídio para encontro de
oração em memória de
Santo Alberto Hurtado
“¡Contento, Señor, contento!”

CHEGADA
Refrão:
		
		

Amar a Ti Senhor, em todas as coisas
E todas em Ti
Em tudo amar e servir, em tudo amar e servir

• Acolher as pessoas que chegam ao espaço do encontro1. Se
possível, entregar a fitinha “Um fogo que acende outros fogos”.

Subsídio para
encontro de oração
em memória de
Santo Alberto
Hurtado

• Motivar para a celebração: Padre Hurtado viveu uma vida intensa, temperada de entusiasmo, nele ardia o fogo de amor a
Cristo e aos empobrecidos. Sua vida foi um consumir-se em
chamas, fogo e ação pelo Reino. Hoje queremos celebrar sua
vida e inspirar-nos nela. “Alberto vê com clareza que Deus designa um lugar para cada pessoa e que neste lugar Ele lhe concede graças abundantes, por isso, oferece-se ao Senhor”2.
• O que nós, em nosso tempo, queremos e podemos oferecer a
Deus e a humanidade?

ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
- Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Venham, adoremos a nosso Senhor!
- Dele vem a vitória, Deus libertador!

Preparar o espaço do encontro antecipadamente, com as
cadeiras em círculo, se possível, tecidos coloridos, velas e
uma foto ou imagem de Santo
Alberto Hurtado. Colocar
algumas frases dele espalhadas
pelo espaço.
1

Do livro: Um fogo que
acende outros fogos – páginas
escolhidas do Padre Alberto
Hurtado, sj. Edições Loyola,
2005, página 14.
2

3

2

Texto: Jonas Carvalho de
Moraes, SJ

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito!
- Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito!
- Aleluia irmãs, aleluia, irmãos!
- Lembrando Alberto Hurtado, a Deus louvação!

RECORDAÇÃO DA VIDA
• A Vida do Padre Hurtado3 – Um fogo que acende outros
fogos
Abaixo segue um relato da vida de Hurtado. Alguém poderia narrar esta história, escrita em primeira pessoa.
“Meu nome é Luis Alberto Hurtado Cruchaga e nasci em 1901,
no Chile. Quando tinha quatro anos, meu pai morreu e minha
mãe teve que vender nossa modesta propriedade para pagar as
dívidas da família. Assim, fomos morar na periferia de Santiago,
capital do país. Ganhei uma bolsa de estudos no colégio dos
jesuítas em Santiago e lá estudei até o final do ensino médio.

Durante esse tempo, fui voluntário na administração e na biblioteca de uma paróquia na periferia da cidade.
Aos 17 anos, entrei no curso de Direito na Universidade Católica do Chile. Meu trabalho de conclusão foi sobre o direito
trabalhista. Em vez de começar minha carreira como advogado,
entrei na Companhia de Jesus. Isso me permitiu estudar filosofia
e teologia na Argentina, na Espanha e na Bélgica, onde também
obtive meu doutorado em psicologia e pedagogia.
A questão da desigualdade social sempre me incomodou. Aos 35
anos, regressei ao Chile, já como padre jesuíta, e comecei a trabalhar com os pobres e com os jovens deficientes físicos. Acompanhei também, espiritualmente, muitas pessoas nos Exercícios
Espirituais de Santo Inácio de Loyola, ajudando muitos a descobrirem suas vocações no serviço de Cristo.
Era um período de grande desigualdade social no país e cada vez
mais preocupado com os pobres, fundei o Lar de Cristo (Hogar
de Cristo, nome original em espanhol) que abrigava crianças carentes e abandonadas. Nesse período, ganhei uma caminhonete
verde que ficou muito conhecida porque eu sempre saía à noite
e de madrugada para recolher as pessoas sem abrigo. O movimento cresceu, muitos voluntários apareceram e o Lar de Cristo
se espalhou por todo o país.
A certa altura da vida, ingressei também no movimento trabalhista e reuni os trabalhadores chilenos. Inspirado pela Doutrina
Social da Igreja, fundei a Associação Sindical Chilena para formar líderes segundo os valores cristãos. Sempre fui incansável na
minha missão com os trabalhadores explorados e com a juventude empobrecida, buscando combinar reflexão intelectual com
ações práticas. Sempre otimista e alegre, busquei atrair muitas
pessoas para Cristo e sua Igreja.
Aos 51 anos, fui diagnosticado com câncer no pâncreas, o que
me levou, rapidamente, à morte. O povo chileno pediu e o Papa
Bento XVI me canonizou em 2005. Jovens queridos, espero que
minha vida possa servir de inspiração e luz para sua caminhada.
Recebam meu caloroso abraço e que Deus os abençoe!”
• Para partilhar:
Partindo do relato da vida do Padre Hurtado, o que notamos
em nossa própria vida que nos motiva ao seguimento (um compromisso, um desejo, um sonho, uma inquietação, uma indignação...)?
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HINO
Fuego* – Cristobal Fones

Do álbum: Un fuego que enciende otros fuegos (O encarte com as canções e cifras está
em: http://migre.me/ad1S1 / Baixe esta canção em: http://migre.me/adNqW)
Letra: Francisco Jiménez, SJ - Música: Cristóbal Fones, SJ
* Canção inspirada no testemunho de Mons. Valdés sobre Pe. Hurtado: “Seu fogo era capaz
de acender outros fogos”. O fogo de amor a Cristo abrasou o coração de Alberto Hurtado, que
costumava repetir as palavras de São Paulo: “Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em
mim”. O seu não era um fogo artificial, que somente busca brilhar. O fogo de Pe. Hurtado é o
fogo de Deus, que, como diz a Bíblia, é “fogo devorador”.

Subsídio para
encontro de oração
em memória de
Santo Alberto
Hurtado

Sobre un mundo malherido
he venido a traer fuego,
sobre la tierra sombría
como un carbón de tormento.
Y cuánto desearía
que estuviera ya ardiendo.
Mi corazón enardece
ante el dolor de mi pueblo,
llamarada de justicia
que desciende desde el cielo.
Llama y acción se consumen,
un río de lava ardiendo,
es Cristo que vive en mí,
un compromiso que es fuego.
Como un fuego que se enciende
para inflamar otros fuegos,
Cristo ha puesto su morada
en el fondo de mi pecho,
quema mi alma, me devora.
Mis palabras son incendio
por los niños y los pobres
que sollozan frente al templo.
Si sufren hay que gritar:
Dios quiere todo mi esfuerzo.
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Animado por el amor,
urgido por el derecho,
encierro en mi corazón
la miseria de esos cuerpos
abandonados al frío.
Cómo dejar de quererlos
si sonríen por la calle
como Cristo verdadero,
si se inflama como hoguera
mi alma: llama, acción y fuego.

SALMO
Salmo 34 (33) – Jocy Rodrigues
Bendirei ao Senhor todo tempo,
Minha boca vai sempre louvar,
A minh’alma o Senhor glorifica
Os humildes irão se alegrar.
1. Vamos juntos dar glória ao Senhor
E ao seu nome fazer louvação.
Procurei e o Senhor me atendeu
Me livrou de uma grande aflição.
Olhem todos pra ele e se alegrem,
Todo o tempo sua boca sorria.
Este pobre gritou e ele ouviu,
Fiquei livre da minha agonia.
2. Ó meus filhos, escutem o que eu digo
Pra aprender o temor do Senhor.
Quem de nós que não ama sua vida,
E a seus dias não quer dar valor?
Tua língua preserva do mal
E não deixes tua boca mentir.
Ama o bem e detesta a maldade.
Vem a paz procurar e seguir.
3. Sobre o justo o Senhor olhe sempre
Seu ouvido se põe a escutar;
Que teus olhos se afastem dos maus,
Pois ninguém deles vai se lembrar.
Deus ouviu quando os justos chamaram
E livrou-os de sua aflição.
Está perto de quem se arrepende,
Ao pequeno ele dá salvação.
4. Para o justo há momentos amargos,
Mas vem Deus pra lhe dar proteção.
Ele guarda com amor os seus ossos;
Nenhum deles terá perdição.
A malícia do ímpio o liquida,
Quem persegue o inocente é arrasado.
O Senhor a seus servos liberta,
Quem se abriga em Deus é poupado.
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5. Glória a Deus, Criador que nos ama,
Glória a Cristo que é nosso bem,
E ao Espirito, Mãe de ternura,
Desde agora e pra sempre. Amém!

LEITURA
Carta de Alberto Hurtado
“A quem amar?” (Reflexão pessoal, novembro de 1947)4

Subsídio para
encontro de
oração em
memória de
Santo Alberto
Hurtado

A quem amar? A todos os meus irmãos de humanidade. Sofrer com
seus fracassos, com suas misérias, com a opressão de que são vítimas.
Alegrar-se com suas alegrias. Começar por trazer de novo a meu espírito todos aqueles que encontrei em meu caminho: aqueles de quem
recebi a vida, que me deram a luz e o pão. Os que conheci em meu
bairro, em meu colégio, na universidade, no quartel, em meus anos de
estudo, em meu apostolado... Aqueles a quem combati, a quem causei
dor, amargura, dano... Todos aqueles a quem socorri, ajudei, tirei de
um apuro... Os que me contradisseram, me desprezaram, me fizeram
um dano. Aqueles que vi nos cortiços, nos barracos, debaixo das pontes. Todos estes cuja desgraça pude adivinhar, vislumbrar sua inquietude. Todos estes meninos pálidos, de carinhas deprimidas... Os tísicos de
San José, os leprosos de Fontilles... Todos os jovens que encontrei num
círculo de estudos... Aqueles que me ensinaram com os livros que escreveram, com a palavra que me dirigiram. Todos os de minha cidade,
os de meu país, os que encontrei na Europa, na América... Todos os do
mundo: são meus irmãos.
Encerrá-los em meu coração, todos de uma vez. Cada um em seu lugar,
porque, naturalmente, há lugares diferentes no coração do homem. Ser
plenamente consciente de meu imenso tesouro, e, com um oferecimento vigoroso e generoso, oferecê-los a Deus. Fazer em Cristo a unidade
de meus amores. Tudo isso em mim como uma oferenda, como um
dom que arrebenta o peito; um movimento da humanidade, por mim,
para Cristo. Isso é ser sacerdote!

Um fogo que acende
outros fogos – páginas
escolhidas do Padre
Alberto Hurtado, sj.
Edições Loyola, 2005,
p. 29-31
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Minha alma jamais se sentira mais rica, jamais fora arrastada por um
vento tão forte e que partia do mais profundo dela mesma; jamais reunira em si mesma tantos valores para elevar-se com eles para o Pai.
Impelido pela justiça e animado pelo amor.
Atacar não tanto os efeitos, mas suas causas. O que ganhamos com
gemer e lamentar-nos? Lutar contra o mal corpo a corpo. Meditar e
voltar a meditar o evangelho do caminho de Jericó (cf. Lc 10, 30-32).
O agonizante do evangelho é o desgraçado que encontro cada dia, mas
é também o proletário oprimido, o rico materializado, o homem sem

grandeza, o poderoso sem horizonte, toda a humanidade de nosso tempo, em todos os seus setores.
Ter presente em primeiro lugar a miséria do povo. É a menos merecida,
a mais tenaz, a que mais oprime, a mais fatal. E o povo não tem ninguém que o preserve, que o tire de seu estado. Alguns se compadecem
dele, outros lamentam seus males, mas quem se consagra de corpo e
alma a atacar as causas profundas de seus males? Daí a ineficácia da
filantropia, da mera assistência, que é um emplastro na ferida, mas não
o remédio profundo. A miséria do povo é ao mesmo tempo do corpo e
da alma.
O primeiro, amá-los: amar o bem que se encontra neles, sua simplicidade, sua rudeza, sua audácia, sua força, sua franqueza, suas qualidades
de lutador, suas qualidades humanas, sua alegria, a missão que realizam
diante de suas famílias... Amá-los até não poder suportar suas desgraças... Prevenir as causas de seus desastres, afastar de seus lares o alcoolismo, as doenças sexualmente transmissíveis, a tuberculose. Minha
missão não pode ser somente consolá-los com belas palavras e deixá-los
em sua miséria, enquanto eu almoço tranquilamente, e enquanto nada
me falta. Sua dor deve fazer-me mal: a falta de higiene de suas casas, sua
alimentação deficiente, a falta de educação de seus filhos, a tragédia de
suas filhas: que tudo o que os diminui me dilacere a mim também.
Amá-los para fazê-los viver, para que a vida humana se desenvolva neles,
para que se abra sua inteligência e não fiquem atrasados. Que os erros
ancorados em seu coração firam-se continuamente. Que as mentiras
ou as ilusões com que os embriagam atormentem-me, que os jornais
materialistas que os instruem irritem-me; que seus prejulgamentos estimulem-me a mostrar-lhes a verdade.
E isso não é mais que a tradução da palavra “amor”. Coloquei-os em
meu coração para que vivam como homens na luz, e a luz não é senão
Cristo, “verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem”
(Jo 1,9). Toda luz da razão natural é luz de Cristo; todo conhecimento,
toda ciência humana. Cristo é a ciência suprema.
Mas Cristo traz-lhes outra luz, uma luz que orienta suas vidas para o
essencial, que lhes oferece uma resposta a suas perguntas mais angustiantes. Por que vivem? A que destino foram chamados? Sabemos que
há um grande chamado de Deus para cada um deles, para fazê-los felizes na visão dEle mesmo, face a face (1Cor 13,12). Sabemos que foram
chamados a alargar seu olhar até saciar-se do próprio Deus. E esse chamado é para cada um deles, para os mais miseráveis, para os mais ignorantes, para os mais descuidados, para os mais depravados entre eles. A
luz de Cristo brilha na escuridão para todos eles (cf. Jo 1,5). Necessitam
dessa luz. Sem essa luz serão profundamente desgraçados.
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Amá-los apaixonadamente em Cristo, para que a semelhança divina progrida neles, para que se retifiquem em seu interior, para que tenham horror de
destruir-se ou diminuir-se, para que tenham respeito por sua própria grandeza e pela grandeza de toda criatura humana, para que respeitem o direito
e a verdade, para que todo o seu ser espiritual desenvolva-se em Deus, para
que encontrem Cristo como a coroação de sua atividade e de seu amor, para
que o sofrimento de Cristo lhes seja útil, para que seu sofrimento complete
o que falta às tribulações de Cristo (cf. Cl 1,24).
Se os amarmos, saberemos o que teremos de fazer por eles. Responderão
eles? Sim, em parte. Deus quer sobretudo meu esforço, e nada se perde do
que se faz no amor.

EVANGELHO
Quem é meu próximo? (Lc 10, 25-37)
Meditação e partilha: a quem amar? Quais pessoas e realidades somos chamados a amar? Como desejo e posso doar minha vida?
No centro da sala estender uma bandeira e convidar o grupo para que registre nela estes nomes, realidades, comunidades, nações, situações que esperam nosso amor, nosso fogo, nossa ação.
Cantar “Deus é amor, arrisquemo-nos a viver por amor” ou outro refrão
e fazer preces por nós e por estas realidades/pessoas para que sejamos fiéis,
como Hurtado, ao mandamento do amor.

PAI-NOSSO

* Para mais informações, imagens, textos, acesse o site oficial:
padrehurtado.com

ORAÇÃO
Pai de amor, a exemplo de Alberto Hurtado, fiel seguidor de Jesus Cristo,
concede-nos a fortaleza e a alegria para dedicarmos nossas vidas ao serviço
dos que sofrem com a pobreza, a injustiça, a miséria, a falta de sentido e
qualquer tipo de ferida. Que possamos amar e servir, sobretudo, a juventude empobrecida, e que nossa ação propague em todos os cantos Seu amor e
Sua justiça. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
- Bendigamos ao Senhor.
- Demos graças a Deus.

JESUÍTAS BRASIL
Centro Leste

