Segunda-feira, 3 de junho de 2019
Queridos amigos no Senhor,
Neste mês de junho, mês do Coração de Jesus, envio-vos um comentário ao Caminho do
Coração, o itinerário espiritual que a Rede Mundial de Oração do Papa propõe.
Como sabeis, o Caminho do Coração foi o resultado de um trabalho internacional, que
durou vários anos, liderado pelo P. Claudio Barriga SJ. Como qualquer documento
internacional, é fruto de um processo de elaboração comum, que teve em conta diversas
culturas, idiomas, experiências eclesiais e espirituais. Tem as suas riquezas e os seus limites.
Por que escrevi este comentário? Os 9 passos do itinerário, propostos no Documento de
recriação do Apostolado da Oração (dezembro de 2014), são muito esquemáticos e muitos
têm pedido algo mais consistente. O Caminho do Coração é essencial para o processo de
recriação iniciado há alguns anos. Se não se conhece, entende, medita e respira este
caminho dificilmente se conseguirá recriar o Apostolado da Oração nos respetivos países.
Avançamos muito nestes últimos anos, mas é necessário ir ainda mais fundo. O Caminho
do Coração é a chave de interpretação da nossa missão.
Participei na elaboração do documento internacional e, desde 2009, estive presente nos
encontros de reflexão, discernimento e escrita dos diversos documentos. Com este
comentário que agora proponho desejo ajudar a aprofundar cada um dos passos e dar a
conhecer o espírito do processo de recriação. O Caminho do coração ajuda a entrar na
dinâmica espiritual da recriação, a dinâmica do Coração de Jesus.
 Podem ler o artigo: "A Rede de Oração do Papa, na dinâmica do Coração de Jesus".
INTRANET
Este comentário do Caminho do Coração é uma boa base. Espero, no entanto, que outros
o completem e melhorem, em particular traduzindo-o na vida concreta e afinando a sua
relação com os Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Existem outros comentários valiosos
disponíveis na INTRANET.
O Caminho do Coração não é um modo de dar os Exercícios nem se inscreve na dinâmica
dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio. No entanto, inspira-se neles. Pode considerar-se
como uma adaptação dos Exercícios Espirituais segundo a anotação 18. É um
aprofundamento da tradição espiritual do Apostolado da Oração para hoje e articula de
uma forma original elementos essenciais deste tesouro espiritual com a dinâmica do
Coração de Jesus.
A dinâmica do oferecimento quotidiano, segundo o P. Henri Ramière SJ (1821-1884),
articula espiritualidade eucarística e espiritualidade do Coração de Jesus numa dinâmica
apostólica. Não é outra coisa senão a dinâmica que propomos de disponibilidade para uma
missão de compaixão pelo mundo. Os 9 passos do Caminho do Coração inscrevem-se no
processo iniciado pelo Papa Francisco com a Evangelii gaudium, "A Alegria do Evangelho".
Podem propor-se de modos diversos, por exemplo, na primeira sexta-feira de cada mês.

 Depois de um ano e meio de trabalho com uma equipa internacional, liderada pela
nossa equipa da Argentina, escrevemos 11 livros sobre O Caminho do Coração.
Como parte deste trabalho, apresentaremos também um website e uma App, no
final do mês (com vídeos, áudios e textos), para disponibilizar material e ajudar a
difundir o Caminho do Coração. A primeira versão será em língua espanhola.
Recordo-vos que estamos na terceira fase da recriação do Apostolado da Oração como
Rede Mundial de Oração do Papa: aprofundar a espiritualidade do Coração de Jesus como
fundamento da nossa missão. O documento "Um caminho com Jesus em disponibilidade
apostólica" (2014) dá-nos a chave de interpretação. O nosso modo próprio de entrar na
dinâmica do Coração de Jesus chama-se "O Caminho do Coração".
P. Frédéric Fornos SJ
Diretor Internacional

